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Beste ouders en verzorgers, 

Inmiddels hebben we elkaar al 3 weken niet meer ontmoet op school. U bent inmiddels al dan 

niet vrijwillig gespecialiseerd in het leiding geven aan het thuiswerk van uw kinderen. We 

hebben tijdens de laatste persconferentie gehoord dat de scholen tot en met de meivakantie 

zijn gesloten. Voor zover we nu kunnen zien beginnen we weer op maandag 11 mei. Er staat 

dan een studiedag gepland, maar die gaat niet door. Uiteraard willen we dan weer de kinderen 

zien! 

De leerkrachten zijn zeer intensief bezig  met het zo goed mogelijk neerzetten van het 

thuiswerk. Nu het om een langere periode gaat, willen we ook verder met nieuwe leerstof. Dat 

betekent o.a. extra instructies. In sommige groepen gebeurt dit al. We hebben woensdag j.l. als 

team een team meeting gedaan en een aantal zaken op elkaar afgestemd. Hoe gaan we live 

momenten inbouwen, hoe gaan we de instructies geven en klaarzetten, aan welke doelen gaan 

we werken? 

Sommige kinderen zijn snel klaar met hun werk. Met name in de onderbouw kan dit het geval 

zijn. Op de weektaak staat namelijk alleen wat de kinderen op school maken, het cognitieve 

deel. Natuurlijk gebeurt er op school in een klas veel meer op een dag aan interactie, sociale 

vorming, spelen en het aanleren van vaardigheden. Het is dus onmogelijk zoveel werk op een 

weektaak te zetten dat een kind daar uren aan kan werken. U zult dat zelf een beetje moeten 

indelen. Wel proberen de leerkrachten digitaal en met links zoveel mogelijk werk op te geven 

wat voor extra werk en uitdaging kan zorgen. Als bijlagen een voorbeeld van aangeboden 

thuiswerk groep 3 en 8. In de volgende nieuwsbrief komen andere voorbeelden aan bod. 

 

 



 

 

We hebben gekeken naar de mogelijkheid voor de kleuters om ontwikkelingsmateriaal uit te 

lenen, maar gezien de overheidsmaatregelen vind ik dat geen goed idee, omdat ik beweging uit 

huis niet wil stimuleren. 

De leerkrachten bespreken met Mirjam, onze intern begeleider, de kinderen waar we ons 

zorgen om maken. Kinderen die weinig thuiswerk doen en kinderen die helemaal of bijna niet 

bereikbaar zijn. Per kind cq gezin kijken we dan wat te doen. Ook de leerplichtambtenaar 

kunnen we vragen een kijkje te gaan nemen bij een gezin. 

Bij verreweg de meeste ouders gaat het thuiswerk goed. Wij snappen dat kinderen die op 

school niet altijd makkelijk te motiveren zijn, dat thuis ook niet altijd zullen zijn. Meer dan het 

beste ervan maken, kunt u niet. Ik wil u allemaal een compliment geven hoe u de afgelopen 

weken met ons de veranderingen heeft opgepakt. Helaas volgt er dus nog een periode. 

 

 

Opvang 
We hebben de afgelopen weken de opvang goed kunnen regelen. U deed uw stinkende best de 
kinderen zoveel  mogelijk thuis op te vangen. De leerkrachten hebben per toerbeurt op school 

gezeten en met de kinderen gewerkt. Ook met BSO Partou en Kiekeboe hadden we een fijne 

samenwerking. 

De gemeente heeft nu de regie voor de opvang op zich genomen. Voorzover ik nu weet gaan 

Kaleidoscoop, GO en wij samen de opvang doen. Zodra ik meer weet hoort u het z.s.m. via mail. 

U ontvangt ook een mail van de gemeente (wel via de school). In ieder geval moet op last van de 

gemeente elke school dicht, op Levant en de springplank na. 

 

 

 

 

 



 

 

Onderwijs 
Wanneer we weer gaan starten op school zullen we vooral inzetten op de basisvakken taal, 

spelling en rekenen. De kinderen zullen met verschillende vaardigheden op school komen. We 

gaan bekijken wat ieder kind nodig heeft en spelen, in ons onderwijsaanbod, hierop in. Wanneer 

we weer gaan starten op school zal ons onderwijs gericht zijn op het in kaart brengen van 

opgelopen achterstanden die een aantal kinderen zullen zijn opgelopen en deze aan te pakken. 

Dat betekent dat de hoofdmoot zal gaan liggen op de basisvakken taal en rekenen. Vanaf 11 

mei hebben we 10 schoolweken waarin we heel wat werk nog kunnen verzetten. U weet dat de 

Eindcito is afgeblazen. Afhankelijk van de maatregelen van de overheid is het beleid van 

Stichting Ante en ook van ons dat we extra activiteiten zoveel mogelijk cancellen. Ik wil de 

leerkrachten echt voor de volle 100% de gelegenheid te geven de achterstanden weg te werken. 

Wanneer ik hier meer concreet over kan zijn hoort u dat zo spoedig mogelijk. 

 

Agenda  
 

De scholen zijn vooralsnog gesloten tot en met 10 mei. 

 

 

 

 



 

 

 

Team 
Juf Annelies heeft corona in milde vorm dat wil zeggen geen last van de longen, maar voelt zich 

toch gesloopt door de hoofdpijn, koorts en hoesten. Ze knapt gelukkig weer langzaam op. 

Verder is iedereen gelukkig gezond. 

Bouw 
De verbouwing gaat al vorm krijgen, de binnenmuren zijn geplaatst waardoor de ruimtes 

zichtbaar worden. Wel heeft de bouw door m.n. het slechte weer in februari toch 3 weken 

vertraging opgelopen. Eind juni vindt de oplevering plaats. 

 

 

 

 



 

 

Speeltoestellen 
Ik heb van de speeltoestellen een TÜV certificaat. De platen heb ik laten weghalen. Dat scheelt 

weer huur. Hopelijk begint de gemeente snel met het aanleggen van een paadje en heggetjes. Ik 

ga achter de wateraansluiting van de waterspeelplek aan. 

Website 
Via de link hieronder kunt u de site bekijken. We blijven de site verfrissen en aanpassen. Tips 

zijn altijd welkom. 

Lees meer op onze website 

Bijlagen 
● voorbeeld thuiswerk groep 3 

● voorbeeld thuiswerk groep 8 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.obspantarhei.eu/


 

 

 

Allemaal heel veel sterkte, succes en gezondheid!! 
 

Vriendelijke groet, 

Simon Neutel, dir. 

OBS Panta Rhei 

Gedempte Gracht 17 

3894 BA Zeewolde 

036-5226303 

info@obspantarhei.eu 

 

 

 

 

 

mailto:info@obspantarhei.eu

