
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste ouders,          23 maart 2020 
 
In deze eerste digitale lesweek hebben we met z'n allen hard gewerkt. De leerkrachten die 
achter de schermen zich het nieuwe systeem eigen hebben moeten maken en de lessen 
moesten klaarzetten voor de kinderen. Jullie als ouders die de kinderen begeleiden bij het 
maken van de lessen en natuurlijk de kinderen die moeten wennen aan hun nieuwe 
werkplek thuis en Google classroom. Ook alle pakketten zijn opgehaald door de ouders of 
kinderen zodat iedereen thuis aan de slag kan gaan. 
 
We vinden het belangrijk dat de kinderen in het leerritme blijven en zich blijven ontwikkelen. 
Tegelijkertijd realiseren wij ons dat het tijd kost om hier een weg in te vinden. Het is voor 
ons allemaal een interessante uitdaging. Wanneer er iets dus (nog) niet lukt, vraag om hulp. 
 
We hebben enorme waardering voor de inzet en inspanning van alle ouders die, vaak naast 
hun eigen werk, nog met de kinderen samen ontdekken hoe het onderwijs op afstand 
eigenlijk werkt.  
Wij zijn trots dat wij dit met elkaar, kinderen, ouders en leerkrachten, hebben kunnen 
realiseren. Wat een positieve reacties krijgen wij via de mail en telefoon. Nogmaals 
ontzettend bedankt! 
# We doen het samen!! 
 
 
Gratis oefensoftware voor thuisgebruik  
We begrijpen dat het als ouders hard werken is om werk, huishouden en onderwijs aan uw 
zoon(s) of dochter(s) te combineren. Daarom willen wij onderstaande digitale hulpmiddel 
met jullie delen.   
 
Gratis karaoke-lezen via de bibliotheek  
Als je lid bent van de bibliotheek (gratis voor kinderen) kan je gebruik maken van Karaoke-
lezen. Karaokelezen doe je met karaokeboeken. Dit zijn digitale boeken die gecombineerd 
zijn met de gesproken versie van het boek. Tijdens het lezen word je ondersteund door een 
karaokebalkje, dat meeloopt met de tekst die tegelijkertijd wordt voorgelezen door een 
menselijke stem. Zo zie je per woord waar je op de bladzijde bent als het boek wordt 
voorgelezen. Daarnaast is het mogelijk om de snelheid en de lettergrootte naar wens aan te 
passen. https://www.passendlezen.nl/iguana/www.main.cls?sUrl=search&p=*&t=15847112
62516&rtisearch=1&searchProfile=Boeken%20Karaokelezen#anchor_Display  
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Activiteiten 
Alle georganiseerde activiteiten t/m 6 april zijn afgelast. Denkt u aan de Spectrumviering, 
Mad Science nascholing, sportevenementen etc. 
 
Aanmelden nieuwe leerlingen 
Wanneer uw kind komend schooljaar 4 jaar wordt dan moet hij/zij worden ingeschreven op 
een basisschool. Het aanmeldingsformulier kunt u vinden op onze website. 
 
 
 

Wij houden u op de hoogte! 


