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 Betreft 
 Ons kenmerk 

: Informatie Coronavirus - 5 
: Gr-2020-7 

 
Prinsenbeek, 16 maart 2020                  

 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, 
 
Vanaf vandaag zijn de scholen gesloten. Dit heeft een grote impact op ons 
allemaal. Vanuit onze zijde doen wij ons uiterste best een zo goed mogelijke 
oplossing te bieden voor het onderwijs op afstand en het onderwijs enigszins en zo 
goed als mogelijk te continueren. Wij kiezen hier voor een aanpak per parallel van 
groepen. Elke parallel heeft een eigen aanpak beschreven die door de 
groepsleerkrachten zelf met u gecommuniceerd wordt. Dit zal per email gebeuren. 
Elke week ontvangt u op maandagochtend een update. Aan u dus het verzoek om 
de email goed in de gaten te houden, zodat u tijdig en volledig geïnformeerd bent. 
 
Voor het onderwijs op afstand gaan wij gebruik maken van de beschikbare 
materialen op school zoals werkboeken e.d. en van de digitale mogelijkheden. 
Vandaag zijn de leerkrachten druk in de weer geweest om voor elk kind een 
pakketje in orde te maken. Dit betreft de groepen 3 t/m 6. Voor groep 7 en 8 
worden de digitale middelen ingezet, plus een aantal zaken die de kinderen al in 
hun bezit hebben. De pakketjes voor de kinderen in groep 3 t/m 6 kunt u morgen 
(dinsdag 17 maart) op komen halen. Om de hoeveelheid mensen die tegelijkertijd 
in de school aanwezig is zoveel als mogelijk te beperken, hanteren we een 
verdeling wat betreft binnenkomst. Dit doen we niet per groep, maar per 
voorletter van de achternaam (zodat u wanneer u meerdere kinderen bij ons op 
school heeft, slechts eenmaal hoeft te komen).  
 
De verdeling is voor het ophalen van de pakketjes voor groep 3 t/m 6 is:  

• A t/m F: 09.00 uur - 09.45 uur 

• G t/m L: 09.45 uur - 10.30 uur 

• M t/m R: 10.30 uur - 11.15 uur 

• S t/m Z: 11.15 uur - 12.00 uur 
 
Natuurlijk begrijpen wij het als u vanwege uw werk niet op het genoemde tijdstip 
kunt komen, maar we verzoeken u zich hier zoveel als mogelijk aan te houden. 
Ook wil ik u verzoeken met zo min mogelijk personen naar school te komen en niet 
te komen (of iemand anders te laten komen) wanneer u klachten heeft vanuit de 
RIVM-richtlijnen (keelpijn, hoesten/niezen, verkouden en/of koorts). 
 
Misschien overbodig, maar denkt u er alstublieft aan een stevige tas mee te nemen 
voor de spullen? 
 
 
 
 

Aan de  ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen en medewerkers 
van de leerlingen van Kbs de Griffioen 
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Voor de digitale materialen die in verschillende groepen gebruikt gaan worden: 
Onze digitale middelen bieden veel kansen om onderwijs op afstand mogelijk te 
maken. Hiervoor is het nodig dat u thuis over een device beschikt en inosweb en/of 
basispoort (of andere software) kunt benaderen. De instellingen worden door de 
leerkracht goed gezet, met waar nodig een uitleg daarbij. Zij leveren dit digitaal 
aan. Als u vragen heeft, kunt u op het moment dat u de spullen van uw kind(eren) 
komt ophalen deze vragen stellen.  
 
Wanneer u thuis met uw zoon of dochter aan het werk bent, kunnen er vragen 
ontstaan over het schoolwerk. Er wordt geen nieuwe stof aangeboden, daarvoor is 
de instructie van de leerkracht nodig. Tijdens het oefenen hebben kinderen echter 
soms wel vragen. Deze vragen kunt u elke dag stellen per mail aan de leerkracht 
van uw kind. Het mailadres is voornaam.tussenvoegselsachternaam@inos.nl Alle 
mailadressen kunt u ook terugvinden in de Schoolapp onder de tegel ‘Team’. 
Wanneer u de naam van de leerkracht aanklikt, verschijnt het mailadres. De 
leerkrachten zullen de vragen die gesteld worden per mail beantwoorden. Wanneer 
er een korte instructie nodig is, zullen de leerkrachten u/de kinderen uitnodigen 
voor een videogesprek via Google Hangouts of zullen ze even bellen. Dat kan elke 
schooldag zijn tussen 10.30 uur en 12.00 uur.  
 
Wat betreft de opvang van de kinderen ontvangt u vandaag nog een mail van mij.  
 
Graag vraag ik uw begrip voor de uitdaging waar wij met elkaar voor staan. 
Mogelijk lukt het niet altijd meteen uw vraag te beantwoorden, maar samen gaan 
we hier het beste van maken. 
 

Met vriendelijke groet,  
 

 

 

Defrie Tempelaars MBA RDO 

Directeur Kbs De Griffioen.   
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