
 

Nieuwsbrief 27 maart 2020 

 
Week 2 
En dan zit de tweede week van de schoolsluiting er al weer op. Knap hoe iedereen op zijn of haar 
manier omgaat met het thuis werken en het thuis onderwijs volgen/geven. Het is mooi om te zien 
hoe we noodgedwongen door de situatie, stappen zetten in het digitaliseren van ons onderwijs. Wie 
had gedacht dat we nu via Teams met kinderen en ouders in MB en BB communiceren over hoe het 
gaat, maar ook opdrachten met de kinderen delen? En dat kinderen hun werk ook via Teams weer 
kunnen inleveren? Fijn dat kinderen zo ook onderling toch contact met elkaar kunnen hebben. Ze 

leren hier snel in. Het betekent wel dat kinderen al op 
jongere leeftijd ook met de chatfunctie in aanraking 
komen. Het is belangrijk om kinderen goed te 
begeleiden in hoe ze dat doen. Voordat ze een 
berichtje versturen, is het belangrijk dat ze nadenken 
over hoe dit berichtje bij de ander kan overkomen. 
Zouden ze het zelf leuk vinden om dit berichtje te 
ontvangen? De afbeelding hiernaast, die we in de 
bovenbouw ook met de kinderen hebben besproken, 
kan jullie wellicht helpen om dit ook met jongere 
kinderen te bespreken. 
 
Als team zijn we aan het leren hoe we instructies 
kunnen gaan geven, als deze situatie langer gaat 
duren. Deze eerste weken hebben we ingezet op het 
onderhouden van leerstof, maar als de school langer 
gesloten blijft, zullen we ook instructies over nieuwe 
stof moeten kunnen geven aan grotere groepen i.p.v. 
individueel. Dan kan het ook zijn dat we werkboeken 
e.d. van school gaan meegeven. Daarover nemen we 
volgende week een beslissing als er vanuit de regering 

meer duidelijkheid is over de periode dat basisscholen nog gesloten zullen zijn. Jullie zullen daarover 
dan natuurlijk geïnformeerd worden. 
Mochten jullie vragen hebben of tegen problemen aanlopen, schroom dan niet contact op te nemen 
met de mentor(en) van je kind. Zij helpen jullie graag! 
 
 
Centrale opvang 
Vorige week zijn jullie geïnformeerd dat Los Hoes een centrale opvanglocatie is voor kinderen 
waarvan de ouders een cruciaal beroep uitoefenen en die de opvang niet op een andere manier 



kunnen regelen. Op onze school worden kinderen opgevangen van basisschool Buurse, de Kameleon 
en onze eigen school. De opvang is van 8.30 uur tot 15.00 uur. 
Kinderen maken hun eigen opgegeven schoolwerk en er is een leerkracht van één van de drie 
scholen aanwezig om kinderen te begeleiden. Er wordt geen les gegeven. 
Ouders die hun kind komen brengen, wil ik nadrukkelijk vragen afscheid te nemen in de centrale hal. 
Daar vangen wij de kinderen op.  
We zijn natuurlijk een inloop met ouders gewend, maar om het risico op mogelijke besmetting met 
het Coronavirus zoveel mogelijk te verkleinen voor de kinderen en ons personeel, willen we zo 
weinig mogelijk mensen in het gebouw. Om 15.00 uur worden de kinderen naar buiten gebracht. 
Oudere kinderen nemen de ingang van de bovenbouw. 
 
 
Vanuit de OR en MR 
Deze week hebben we namens alle ouders vanuit de OR en MR een 
kaartje gestuurd naar het hele team van Los Hoes want het zijn toppers! 
En nogmaals: vanuit de OR en MR willen we het hele team van Los Hoes 
bedanken voor hun inspanningen en inzet tijdens deze bizarre tijd. Nog 
heel veel succes en fijn om te weten dat jullie altijd voor ons (onze 
kinderen) klaar staan, ook nu, maar dan vooral via de digitale middelen. Dank! 
 
 
Nieuws en tips over opvoeden, Coronaspecial 
In de nieuwsbrief van Loes vind je onder meer tips over hoe je met je kind kunt praten over het 
coronavirus en over thuiswerken: 
http://loes.m9.mailplus.nl/genericservice/code/servlet/React?encId=gcrCNMyqgFVNXQz&actId=427
7659&command=openhtml 
 
 
Website 
Er zijn geen nieuwe berichten geplaatst. 
 
 
Agenda  (De in groen gedrukte data zijn voor het eerst in de agenda van de nieuwsbrief opgenomen.) 
07-04   Kinderraad 
07-04   OR 
13-04   Tweede Paasdag: vrij! 
15-04   MR 
22-04   Studiedag: kinderen vrij! 
27-04 t/m 08-05 Meivakantie 
11-05 en 12-05  Schoolfotograaf 
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