
 

  
Betreft: Aanvullende brief thuisonderwijs vanuit RKBS Don Bosco 
 
Beste ouders, 
 
De komende periode zit uw kind noodgedwongen thuis. De tweede keer dat wij thuisonderwijs 
realiseren voor de kinderen. De vorige periode hebben wij, mede dankzij uw feedback, veel geleerd. 
Wij hebben besloten het thuisonderwijs voor de groepen 3 t/m 8 de komende periode anders te 
organiseren. In deze brief leest u over de invulling van het thuisonderwijs en andere praktische 
zaken. 
 
Thuisonderwijs 
Groep 1-2 
Het thuisonderwijs aan de kleuters is vergelijkbaar met de vorige keer. De kleutergroepen zullen per 
groep een besloten Facebookpagina(niet zichtbaar voor anderen) aanmaken waarvoor ouders 
uitgenodigd worden. Op deze pagina plaatsen de leerkrachten dagelijks een filmpje met een activiteit 
die (u met) uw kind thuis kan uitvoeren. We hebben gekozen voor Facebook, omdat vorige keer is 
gebleken dat dit de handigste manier van communiceren is. Voordelen hiervan zijn dat de filmpjes 
geen maximale lengte hebben, u als ouder en kind ook foto’s kunt uploaden en dat u op elkaar kunt 
reageren. De filmpjes die de leerkrachten maken, sluiten aan bij het nieuwe thema en spitsen zich 
afwisselend toe op de volgende onderdelen: rekenen, taal, spelontwikkeling en motoriek. 
 
Wekelijks hebben alle kleuters ook een keer een videobijeenkomst. De leerkrachten delen de 
kinderen in groepen in. Elkaar ontmoeten zal centraal staan tijdens deze bijeenkomsten. Morgen 
ontvangen ouders van de groepen 1 en 2 aanvullende informatie over de indeling van de 
videomomenten en het aanmelden voor de facebookpagina. 
 
Groep 3 t/m 8 
De groepen 3 t/m 8 krijgen dagelijks digitaal les. Het is de bedoeling dat de leerlingen van maandag 
t/m vrijdag naar de ‘digitale klas’ gaan. Er is een inloop vanaf 08.30 uur, zodat de kinderen met elkaar 
bij kunnen kletsen. Van 08.45 tot 12.30 uur is het lestijd. De pauze is van 10.15 tot 10.45 uur. De 
kinderen krijgen tijdens de lestijd instructie van de leerkracht en zullen ook onder digitale begeleiding 
van de leerkracht zelfstandig aan het werk gaan. We verwachten tijdens lestijd alle kinderen in het 
digitale klaslokaal. Om thuis met verschillende personen tegelijkertijd online les te kunnen volgen 
en/of werken, is het handig om een koptelefoon/oortjes te gebruiken.  
 
De groepen 5 t/m 8 krijgen in de ochtend uitleg over opdrachten waarmee zij ‘s middags zelfstandig 
aan de slag kunnen. Vanaf groep 3 houden de leerkrachten in de middag tussen 13.00 en 14.00 uur 
spreekuur. Dagelijks wordt met de kinderen besproken wie hieraan deel wil nemen voor vragen of 
extra instructie. Ook zullen wij kinderen uitnodigen waarvoor wij het belangrijk vinden om extra 
instructie te bieden in deze tijd. Wilt u als ouder iets bespreken met de leerkracht, dan kunt u een 
afspraak maken via Fiep. Tijdens het spreekuur wordt dan contact met u opgenomen.  
 
  

 



 

  
Om te testen of het bij iedereen lukt om in te loggen bij het digitale klaslokaal is er vrijdag 18 
december een verplicht testmoment van 10.00 tot 10.30. Dit met als doel een soepele, gezamenlijke 
start op 4 januari. In de bijlage leest u hoe het inloggen werkt. Heeft u vrijdag problemen met 
inloggen, dan kunt u contact opnemen met de groepsleerkracht, zodat wij jullie hier tijdig bij kunnen 
helpen.  
 
Communicatie 
Tijdens de weken van thuisonderwijs is de school bereikbaar via Fiep. U kunt hier een bericht sturen 
of chatten met de leerkracht via een ‘topic’. Ook de intern begeleider en directie zijn via Fiep 
bereikbaar. Daarnaast kunt u natuurlijk altijd mailen naar directeur.donbosco@sarkon.nl of via het 
schooltelefoonnummer (0227-602204) een bericht achterlaten op het antwoordapparaat. 
 
Net als een gebruikelijke lesdag is het de bedoeling dat u uw kind(eren) uit groep 3 t/m 8 bij ziekte 
ziekmeldt via Fiep. Dit geldt ook voor alle kinderen die gebruikmaken van de noodopvang. 
 
Opvang voor kinderen van ouders in de cruciale beroepsgroepen 
Tijdens onderwijstijd bieden wij, in samenwerking met de andere basisscholen in Wieringerwerf, 
noodopvang voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep. Via onderstaande link vindt u een 
overzicht van cruciale beroepen. Wij vragen u om eerst de mogelijkheden te onderzoeken voor 
opvang in uw eigen netwerk en alleen in uitzonderlijke situaties een beroep te doen op de 
noodopvang. 
 
Om u een beeld te geven: morgen vangen wij 40 kinderen in onze school op. Dit doen wij graag, 
omdat wij er voor u als ouders en uw kinderen willen zijn. Tegelijkertijd gaat dit wel het doel voorbij 
om zo min mogelijk verkeersstroom te hebben en zoveel mogelijk vanuit huis te werken. Vandaar 
onze oproep om alleen als er geen andere mogelijkheden zijn, een aanvraag te doen voor 
noodopvang. U kunt uw aanvraag indienen bij de directie via Fiep of directeur.donbosco@sarkon.nl.  
 
Lijst met cruciale beroepen: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-ki
nderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen 
 
Tot slot 
Wij willen u bedanken voor de medewerking en steun die wij de afgelopen dagen ervaren naar 
aanleiding van deze ingrijpende maatregelen. Wij wensen u fijne feestdagen en bovenal gezondheid 
toe. Zorg goed voor uzelf en voor elkaar!  
 
Vriendelijke groeten  
namens het team, 
 
Inge Heijerman 
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