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Extra even bijpraten...omdat thuis nu ook een beetje school is. 

 

Een inkijkje bij ons thuis.... 

Ik weet niet hoe het jullie thuis vergaat, maar ik vond het de afgelopen week best een hele opgave: 

huiswerk begeleiden bij onze dochters van 13 en 14, tussendoor de opvangplanning van de scholen, 

mails lezen en beantwoorden, videobellen met opa en oma, kijken hoe het met onze leerlingen 

gaat....jullie kinderen, en natuurlijk de teamleden.. 

Ik bedacht mij dat jullie huishoudens er nu vast ook zo uitzien: goochelen tussen je eigen werk, papa 

en mama zijn, en thuis-ook juf of meester met behoud van een fijne en gezellige sfeer. 

Dus: laten we vooral kijken wat lukt. Dat wat vandaag niet af was van het schoolwerk....komt 

morgen. Mocht u vragen hebben, laat het ons weten. Gezondheid en hiermee dus een fijne sfeer 

thuis creëren staat nu echt voorop. 

Als we weer naar school gaan, is ons team zeker in staat om aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften 

van uw zoon of dochter. Daar heb ik alle vertrouwen in. 

Hoe verder? 

Na de eerste week is er nu meer structuur in het aanbod dat jullie kinderen aangeboden krijgen. De 

groepen 1 t/m 4 krijgen lesstof middels de Padlet en groep 5 t/m 8 middels Google classroom. Er 

wordt gedreven en betrokken gewerkt aan het educatieve pakket voor de kinderen, 

Alle leerkrachten kunnen zien welke taken gemaakt zijn en hoe deze gemaakt zijn. Daar wordt 

feedback op gegeven of op basis daarvan werk klaargezet voor de komende dagen. Leerkrachten 

nemen mogelijk in de loop van deze week mogelijk contact met u op. Er zijn dan vragen over het 

werk of over de frequentie van inloggen van uw zoon of dochter. Dit telefoontje heeft als doel te 

kijken hoe het met uw zoon of dochter gaat. Het zijn immers bijzondere en soms ook spannende 

tijden voor kinderen. Dit kan ook invloed hebben op het gedrag van uw zoon of dochter, de 

constante nieuwsberichten brengen mogelijk onrust, angst of vragen bij hen teweeg. Mocht u 

opvoedkundige zorgen hebben of vragen omtrent de sociaal emotionele ontwikkeling van uw zoon 

of dochter dan kunt contact opnemen met het kernteam van de gemeente Heumen. 

www.heumen.nl; onze contactpersoon daar is John Beenhakker, jeugdconsulent. Natuurlijk kan het 

ook via de leerkracht, deze kan u samen met de Intern-Begeleider verder helpen. 

De noodopvang 

Middels dit bericht wil ik nogmaals bedrukken dat het echt om noodopvang gaat, waarbij wij uitgaan 

van beide ouders in vitale beroepen. Niet omdat het handiger uitkomt of omdat uw zoon of dochter 

liever op school is.  

Bij de opvang werken wij in ploegen van twee collega’s, gedurende een ochtend en een middag. Op 

deze manier heeft iedereen tijd voor het beantwoorden van online vragen, klaarzetten van 

educatieve materialen en houden wij ons aan de afspraak om zo veel mogelijk thuis te werken.  De 

leerlingen zitten gespreid van elkaar in een lokaal, waarbij we de gezinsleden in een tafelgroepje 

http://www.heumen.nl/


plaatsen. Hier werken zij aan dezelfde opdrachten als de leerlingen thuis. We gebruiken het lokaal 

van groep 5 en de aula. De rest van de school is dicht. 

Post voor de ouderen in Overasselt 

Er zijn stapels post afgeleverd door de leerlingen! Een prachtig resultaat, Juf Jacqueline zorgt ervoor 

dat de Mijlpaal bewoners en de bewoners van De Lage Hof jullie kleurrijke post krijgen. 

 

 

Ik wens iedereen voor nu veel gezondheid en het allerbeste toe, 

Namens het Zilverbergteam, 

Lonneke Hubers 

 


