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Nieuws uit CBS Het Kompas: onderwijs op afstand! 
 
  Beste ouders en verzorgers, 
 
Afgelopen maandag hoorden we van verscherpte maatregelen om de snelle verspreiding van 
het coronavirus af te remmen. Hopelijk gaan we ons hier met zijn allen goed aan houden. 
Zijn sommigen niet zozeer bezorgd over hun eigen gezondheid dan is het zeker van groot 
belang te zorgen dat onze medemens beschermd wordt. Daarom samen optrekken! 
 
Wat dit voor het onderwijs gaat betekenen is op dit moment nog niet duidelijk. De landelijke 
eindexamens zijn nu ook vervallen, net als al eerder de eindtoets voor groep 8. Minister Slob 
van onderwijs zal 31 maart meer informatie geven over wel/geen verdere maatregelen voor 
het onderwijs. 
Voor zover gaan wij door op de ingeslagen weg. Er is ongeveer voor twee uur werk per dag 
voor de kinderen.  
 
We merken dat een duidelijk ritme het beste werkt voor de kinderen. Maar we beseffen ook 
dat het niet voor elk kind zo werkt. Geef gerust uw zorgen aan en neem contact op met de 
leerkracht. Deze staat in contact met ondergetekende en de intern begeleider juf Adrianne. 
Zo hebben we al een aantal oplossingen kunnen aandragen. Waar nodig kan extra 
ondersteuning gegeven worden. Door met elkaar in gesprek te blijven behoort een 
verbetering tot de mogelijkheden. Samen kijken we hoe specifieke hulpvragen gecoördineerd 
kunnen worden. Een oplossing is niet altijd gelijk voor handen, maar samen zullen we een 
weg hierin vinden. Net als voor u, is ook voor ons dit een totaal nieuwe situatie en zijn we 
voortdurend op zoek hoe we afstandsonderwijs kunnen optimaliseren. 

 

TIP https://ouders.lesopafstand.nl/ 
Tips en informatie aangaande het thuisonderwijs. Ook ruimte voor onzekerheid en vragen. 
 

Korte enquête 
 

De schoolsluiting als gevolg van het coronacrisis heeft een heleboel in gang gezet voor u en 
voor ons. Wij zijn gestart met een manier van thuisonderwijs. 
Graag willen we inventariseren of we op de goede weg zijn, of er zaken zijn waar u tegenaan 
loopt en wat mogelijk verbeterd of veranderd kan worden. Daarom ontvangt u een korte 
vragenlijst met zeven vragen. We vragen u vriendelijke om deze per gezin in te vullen. Zo 
krijgen wij inzicht hoe zaken nu lopen in deze voor ons allemaal nieuwe situatie. Deze 
feedback helpt ons ook om het onderwijs op afstand in beeld te krijgen, zowel knelpunten 
als zaken die goed lopen. Dank u wel: u helpt ons ermee. De link vindt u in de Parnassys 
mail die naar u gestuurd wordt. 
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Week van 30 maart 
 

Communicatie: 
 
Er komen gelukkig veel complimenten binnen aan weerszijden hoe het thuisonderwijs is 
opgepakt. Daar zijn we blij mee.  
 
Deelt u vooral leuke foto’s. Via de juffen zie ik af en toe een foto langskomen, vooral van de 
jongere kinderen. Het is goed als er elke week op de een of andere manier contact is 
geweest met een kind. Ook de leerkrachten zullen hier actief in zijn als er een bepaalde 
week nog geen contact is geweest via een van de bekende kanalen.  
De leerkrachten zijn overdag op hun eigen werkdag te bereiken via de Parro of via de 
mail. 

     
 
Weektaak:  
Volgende week worden er weer nieuwe opdrachten aangedragen. Voor groep 1-2 zijn er de 
dagelijkse filmpjes van meester Frans met het biggetje Simsala Saartje die om 10 uur op You 
Tube te zien zijn, maar ook op een later tijdstip teruggekeken kunnen worden.  
’s Morgens worden er, naast de al vorige week gestarte lessen in  
groep 6-7-8, ook digitale live lessen aangeboden. In groep 3-4-5 zijn er opnieuw pakketten 
verspreid. In groep 1-2 is er de groepsapp in Parro waar informatie uitgewisseld wordt.  

  

Dagritme: 
Het geeft duidelijkheid als u een dagritme aanhoudt. Soms lukt het een dag niet met een 
kind. Neem dan even wat gas terug en probeer het de volgende dag weer meer op te 
pakken. Ook voor de kinderen is dit een hele rare situatie. Al de berichten die dagelijks in 
grote stromen de huiskamer binnen komen, kan ze onzeker maken. Misschien heeft u zelf 
wel naar nieuws ontvangen; ook deze spanning kunnen kinderen voelen. Waar kinderen dan 
voor behoefte aan hebben is om zich veilig en geliefd te voelen. Het idee te hebben dat het 
allemaal goed gaat komen. 
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Opvang 
 

Gelukkig heeft iedereen de opvang kunnen regelen. Ouders waarvan één van beide in de 
vitale sector werkzaam is én als er géén andere opvangmogelijkheden voor handen zijn, 
kunnen tijdens schooltijd opvang aanvragen op school. U kunt dat aangeven via de mail 
c.schults@vpcotholen.nl of via de Parro app bij ondergetekende.  

 

 

Voorleesbijbelverhaal 
 

 Op kwintessens.nl/start kunnen ouders voor elke dag een nieuw verhaal vinden om 
met hun kinderen te lezen. Een mooie start van de thuiswerkdag!     

 
 

Met vriendelijke groet, 
Cokky Schults-van Goch 
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mailto:c.schults@vpcotholen.nl
https://kwintessens.us4.list-manage.com/track/click?u=f3345ad59ad82c777f1dc0d66&id=68080e760e&e=7c41f5fc36
https://kwintessens.us4.list-manage.com/track/click?u=f3345ad59ad82c777f1dc0d66&id=ffb1317cd1&e=7c41f5fc36


 
www.cbshetkompas-ajp.nl    maart 2 2020 
 

Nieuwsbrief maart 2020 CBS Het Kompas 

 
 

     
 
 
 
 
 

http://www.cbshetkompas-ajp.nl/


 
www.cbshetkompas-ajp.nl    maart 2 2020 
 

Nieuwsbrief maart 2020 CBS Het Kompas 

    
 

 
 

 

http://www.cbshetkompas-ajp.nl/

