
 

  

Nieuwsflits “onderwijs op afstand” #4 

4 januari 2021 

Belangrijke data 

 

Beste ouders, verzorgers en leerlingen. 

Deze nieuwsflits kunt u ook terugvinden op onze website en of in het archief van Parro. 

Veel leesplezier. 

Team obs Tweemaster 

 

Algemeen 

In deze extra nieuwsflits treft u informatie omtrent de werkwijze van het thuisonderwijs 

op de Tweemaster. 

Als team hebben wij getracht zoveel mogelijk duidelijkheid te verschaffen en één lijn in 

alle groepen te hanteren waardoor ook voor leerlingen en ouders duidelijk is wat er 

wordt verwacht en wat zij mogen verwachten. 

 

Vanaf maandag 4 januari bieden wij online thuisonderwijs aan. De lessen zijn iedere dag 

van 9.00 uur tot minimaal 13.00 uur.  

 

Hiervoor hebben de kinderen schoolmateriaal nodig en een device om deze lessen te 

kunnen volgen. Net als bij de vorige lockdown zijn wij in de gelegenheid om 

chromebooks uit te lenen. Richtlijn is één chromebook per gezin waar nodig.  

Een device zou ook een computer, laptop, Ipad voor de lessen en een mobieltje of smart 

tv voor filmpjes en dergelijke kunnen zijn.  

 

Fijn als u meedenkt en organiseert om de online lessen en uw thuiswerken mogelijk te 

maken.  

Maandag 4 januari 2021 De schoolmaterialen (inclusief eventueel 

chromebook) worden opgehaald tussen 

8.15 - 9.00 uur. Op beide schoollocaties.  

Dinsdag 12 januari 2021 Persconferentie. 

Dinsdag 19 januari 2021 Fysiek onderwijs op locatie. 



 

Op maandag 4 januari moeten de schoolmaterialen (inclusief eventueel chromebook) 

worden opgehaald tussen 8.15 - 9.00 uur. Op beide schoollocaties.  

 

Wij wijzen u hierbij op het volgende: 

 

- Laat uw kinder(en) zoveel mogelijk zelfstandig komen. 

- De oudere kinderen halen ook de spullen van jongere broertjes/ zusjes op. 

- Begeleidt u uw kind toch naar school, blijf buiten wachten en u houdt afstand van 

andere volwassenen. Vertrek direct na het afhalen. 

- De kinderen gebruiken de voor hen bekende ingangen. 

- Geef een goede tas mee om de spullen veilig in te vervoeren. 

- We willen u vragen de chromebooks alleen voor onderwijsdoeleinden te 

gebruiken. Deze verbindt u via uw eigen wifi-kanaal. 

- Het onderwijsaanbod gaat via Google Classroom. Uw kind is hier bekend 

mee. Voor de vakantie is hier nog mee geoefend. 

- Wij vertrouwen erop dat er zuinig zal worden omgegaan met alle materialen 

van school.  

- Na het onderwijs op afstand verwachten wij alle materialen direct retour op 

school. 

Bereikbaarheid  

De leerkrachten zijn op maandag t/m vrijdag “online” tussen 9.00 en 13.00 uur om 

verschillende instructies te geven en contact te hebben met uw kind. 

 

Ook kleuterleerkrachten benaderen uw kind online. Verschillende momenten van contact 

zijn hiervoor ingepland en deze staan in het klassennieuws. 

 

Wanneer U of uw kind gedurende dit (les-)moment een bericht stuurt naar de leerkracht 

zal deze pas na deze tijd beantwoord kunnen worden. 

Maakt u zoveel mogelijk gebruik van mail / Parro om contact met de leerkracht te 

houden. Dit vragen wij met klem om onder schooltijd te doen. 

Noodopvang  

De noodopvang is op maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 tot 15.00 uur en op 

woensdag en vrijdag van 08.30 tot 12.15 uur. (inloop vanaf 8.15 uur)  

Wij verzoeken u als ouders hieraan strikt te houden.  

We willen u vragen uw kind de benodigde materialen mee te geven naar school zodat zij 

op school hun werk kunnen doen. Dit wordt op afstand door de leerkrachten begeleid.  

Tijdens de noodopvang nemen wij de rol van u als ouder over. (niet als leerkracht) 

Klassennieuws 

Alle leerkrachten brengen u via het klassennieuws specifiek op de hoogte. Wij vragen u 

om dit goed te blijven volgen. 

 

Op maandag 4 januari moeten de schoolmaterialen (inclusief eventueel 

chromebook) worden opgehaald tussen 8.15 - 9.00 uur. Op beide 

schoollocaties.  


