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Baarn, 16 maart 2020. 

 

Aan de ouder(s), verzorger(s) van de leerlingen van groep 1 t/m 8. 

 

Voor ons allemaal is de school een plek waar we op een persoonlijke manier met elkaar verbonden zijn. 

Door deze crisis is dit plotseling volledig anders geworden. Het onderwijs vindt ineens op afstand digitaal 

plaats. Wij beseffen dat het vormgeven van thuisonderwijs van u als ouder ook veel vraagt.  

Zoveel mogelijk met elkaar verbonden blijven is nodig om deze periode van crisis door te komen. 

 

Vanaf vandaag zijn wij als team in de school aan het werk om thuisonderwijs, dat a.s. woensdag kan gaan 

starten, vorm te geven.  

Alle leerlingen werken thuis aan taken volgens een schema dat door de leerkracht is opgesteld. De school geeft 

begeleiding bij het schoolwerk thuis. Op dit moment zijn wij aan het verkennen hoe we de online begeleiding 

het beste kunnen organiseren. Woensdag 18 maart starten de leerlingen met de eerste weektaak voor thuis. 

Dinsdag 17 maart moeten de materialen die hiervoor nodig zijn worden opgehaald. Bij het pakketje met 

materialen ontvangt u ook een instructie over het werken hiermee. 

 

Ophalen materialen. 

Voor alle leerlingen ligt een lespakket in het desbetreffende lokaal klaar. 

Om tegemoet te komen aan de maatregelen van de regering mogen alleen de leerlingen naar binnen. De 

ouders wordt verzocht om op gepaste afstand van elkaar op het plein te wachten. 

 

Om niet te veel personen tegelijkertijd op school uit te nodigen wordt het volgende ophaalschema 

aangehouden: 

 

Tijd Eerste letter achternaam. 

 

9.00 - 9.30 uur A t/m B 

9.30 - 10.00 uur C t/m F 

10.00 - 10.30 uur G t/m J 

10.30 - 11.00 uur K t/m O 

11.00 - 11.30 uur P t/m R 

11.30 - 12.00 uur S t/m T 

12.00 - 12.30 uur U t/m Z 
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Voor groep 3 t/m 8. 

Om thuis online onderwijs vorm te kunnen geven ontvangt u vandaag van de leerkracht van uw kind een 

bericht om te inventariseren welke leerlingen geen computer thuis tot hun beschikking hebben. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens het team, 

Jan Visscher. 


