
 

Nieuwsbrief 3 april 2020 

 
Week 3 
En alweer is er een week voorbij waarin de kinderen niet naar school konden en jullie je kind(eren) 
hebben ondersteund bij het thuiswerken. We vinden het heel fijn dat we zoveel positieve reacties 
krijgen en leuke foto’s en filmpjes ontvangen van de kinderen. Op afstand houden we contact via 
(video)bellen, mail en chat, maar ook wij missen het échte contact met de kinderen en met jullie. 
 
Zoals vorige week aangekondigd, zouden wij zorgen dat de materialen voor de kinderen van groep 3 
t/m 8 mee naar huis gaan als de sluiting van de scholen langer zou duren. 
Deze week hebben de leerkrachten de materialen die mee moeten in de laatjes van de kinderen 
gestopt. 
Deze materialen kunnen a.s. maandag volgens onderstaand schema op het schoolplein worden 
opgehaald. Daar zullen de ladenkasten van de groepen 3 t/m 8 klaarstaan. De bedoeling is dat alles 
uit het laatje wordt meegenomen. Breng hiervoor een stevige tas mee.  
We willen jullie vragen om maar met één persoon namens het gezin te komen en je te houden aan 
onderstaand tijdschema, zodat we de risico’s voor elkaar zo klein mogelijk houden. Als je op het plein 
komt, vragen we je de 1,5 meter afstand in acht te nemen. 
 

Gezinnen waarvan de achternaam 
begint met de letter:  

Tijdstip afhalen materialen 
tussen: 

A t/m D 9.00 - 9.20 uur 

E t/m H 9.30 - 9.50 uur 

I t/m M 10.00 – 10.20 uur 

N t/m T 10.30 – 10.50 uur 

U t/m Z 11.00 – 11.20 uur 

 
De kinderen die maandag voor de noodopvang naar school komen, krijgen hun materialen aan het 
eind van de dag mee naar huis. 
 
 

The Leader in Me 
Zoals bij jullie bekend werken wij op het Los Hoes vanuit de 7 habits van The Leader 
in Me. Deze habits zijn ook goed te gebruiken in deze tijd van de Corona-crisis. In de 
bijlage bij deze nieuwsbrief vinden jullie een presentatie waarin de 7 habits nog 
eens toegelicht worden en hoe ze jullie kinderen bij het thuiswerken kunnen 
ondersteunen. We hopen dat de 7 habits een beetje kunnen helpen om deze gekke, 

bijzondere tijd door te komen. Want: samen moeten we het gaan doen! 
 



 
Thuistip 
De jeugdbibliotheek heeft een 10-delige serie voorleesverhalen ontwikkeld: ‘Huisarrest’. 
De serie gaat over kinderen die vanwege een virus hun huis niet mogen verlaten. De serie wordt 
geschreven en voorgelezen door tien bekende kinderboekenschrijvers. Een mooie thuistip voor de 
kinderen! https://www.jeugdbibliotheek.nl/huisarrest.html  
 

 
 
Vanuit de BB 

 
 
Website 
Bij de berichten is geplaatst: 

• Gedichtenwedstrijd 75 jaar Vrijheid 
 
 
Agenda  (De in groen gedrukte data zijn voor het eerst in de agenda van de nieuwsbrief opgenomen.) 
07-04   OR 
13-04   Tweede Paasdag: vrij! 
15-04   MR 
27-04 t/m 08-05 Meivakantie 

Via deze weg willen we alle ouders van groep 8, die zich hebben aangemeld als hulpouder tijdens 
kamp, bedanken. Super fijn dat jullie met zoveel willen helpen om ons kamp te laten slagen. 
Inmiddels zijn alle taken verdeeld en zijn de hulpouders op de hoogte.   
 

 

https://www.jeugdbibliotheek.nl/huisarrest.html

