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Prinsenbeek, 2 april 2020                  
 
 

Beste leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers 

Dinsdag is besloten de periode waarin de maatregelen die gelden t/m 6 april te 
verlengen t/m 28 april. Dat betekent dat de school in ieder geval t/m 28 april 

gesloten is. Deze datum valt in de meivakantie. In afwachting van nieuwe 
informatie vanuit de overheid, die de komende weken zal volgen, is school in ieder 

geval dicht t/m zondag 10 mei (Moederdag). School zal op afstand lessen 
verzorgen t/m vrijdag 24 april, vervolgens is het twee weken meivakantie voor 
iedereen.  

Voor de komende weken wordt er in alle groepen weer schoolwerk gepland. In alle 
groepen zal het leren op afstand zich verder uitbreiden. Niet alleen werk op papier 
en/of digitaal, maar ook telefoontjes en beeldverbindingen om uitleg te geven, 
instructiefilmpjes etc. Google Classroom dient voor groep 3 t/m 8 als basis om het 

werk, instructiefilmpje of een opdracht klaar te zetten. Deze zijn binnen Google 
Classroom te vinden onder het tabblad ‘Schoolwerk’. Groep 1-2 gebruikt zoals u 
gewend bent Klasbord, mail en Prowise Presenter als basis. De kinderen van groep 
5 t/m 8 die Ondersteboven¡ bezoeken krijgen vanuit Cassandra 1x per week een 
verplichte opdracht. Bij vragen kunnen zij met Cassandra contact opnemen. De 
Ondersteboven¡ kinderen van groep 1 t/m 4 ontvangen wekelijks een facultatieve 

opdracht.  

 
We ontvangen van betrokken ouders ook de vraag of we niet, net als een aantal 
andere scholen doet, een aantal uur les/instructie met bv Meets of Hangouts 
kunnen geven. Deze software wordt door ons al ingezet om met de groep, een 
aantal kinderen of individueel te communiceren middels een beeldverbinding. We 
willen dat kinderen geconcentreerd deelnemen aan de les, we direct feedback 

kunnen geven of een goede instructie, die op een later moment ook te bekijken is, 
te geven. Daarmee zal de schermtijd toenemen, maar we kiezen er bewust niet 
voor elke dag uren achter elkaar naar het scherm te moeten kijken voor een 
uitleg. Beter kort, krachtig en vaker dan langere tijd achter elkaar, waarbij 
kinderen met alle klasgenoten in een Hangouts meeting de concentratie slechter 
op kunnen brengen. We krijgen al positieve feedback van ouders terug over deze 
korte instructiefilmpjes of instructie met Hangouts/Meet. 

Daarnaast wil ik aangeven dat de kinderen u als begeleider ook nodig hebben 

tijdens het volgen van de instructie of het maken van het werk. Wij weten als 
geen ander wat we van u vragen. Naast een baan, een eigen bedrijf, wellicht nog 
meerdere kinderen in het gezin, valt het niet mee! We hebben daar groots respect 
voor. Toch vragen we u de kinderen te blijven ondersteunen. Om mee te helpen, 
om de kinderen geconcentreerd te laten werken (zonder dat broer of zus over de 
schouders meekijkt en afleidt) en om te controleren of er echt aan het schoolwerk 

gewerkt wordt. Het gebeurt soms dat ouders aangeven dat online aan alle 
opdrachten gewerkt is, maar leerkrachten bij controle zien dat er niets ingevuld is. 
Ook is het belangrijk om te controleren wat kinderen met elkaar online bespreken. 

Aan alle leerlingen, ouders, medewerkers van Kbs de Griffioen 
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In het kader van mediawijsheid hebben we daar al aandacht voor in de klas, nu 
blijven kinderen weleens hangen in een videogesprek.  

Maar ook de inhoud van gesprekken in Whatsapp, Facebook Messenger, Instagram 
etc. zijn belangrijk om met uw kind te bespreken.  

Nogmaals wil ik benadrukken dat het voor iedereen een bijzondere situatie is. Ook 
voor u als ouders is het niet altijd makkelijk om tussen het eigen werk door de 
kinderen te ondersteunen. Toch vragen we u te helpen waar dat kan en proberen 
wij u bij te staan waar mogelijk. Stel gerust vragen of geef tips. Daar worden we 
samen beter van! Als school proberen we het overzichtelijk te houden, onder 
andere in het gebruik van verschillende programma’s. Bijvoorbeeld omdat 
sommige programma’s niet binnen Inosweb werken. Een compliment aan ieders 

inzet is zeker op zijn plaats!  

Medewerkers zullen geregelder contact gaan leggen met de kinderen. In de vorige 
nieuwsbrief stond een rooster, wat we voor vragen, beeldverbindingen, 
telefoontjes ook proberen aan te houden, zodat broertjes/zusjes thuis niet in de 
knel komen met het gebruik van devices. In de roosters van de verschillende 
jaargroepen zullen ook andere contactmomenten gepland worden, daar ontkomen 
we niet aan. Ons nadrukkelijke verzoek is om de kinderen aan te laten sluiten 

wanneer dit wordt gevraagd. Lukt het echt niet, laat het de leerkracht(en) of 
onderwijsassistent weten, zodat eventueel een andere oplossing gevonden kan 
worden. Houd er echter rekening mee dat leerkrachten op verschillende 
werkdagen werken en in principe buiten werktijd niet beschikbaar zijn. Stuur een 
mail met vragen ook naar beide leerkrachten (in geval van parttimers), zodat zij 
van elkaar weten wie een mail beantwoord heeft. Kinderen kunnen binnen Google 

Classroom ook vragen stellen. 

Geregeld komen vragen binnen m.b.t. het halen van schoolspullen (o.a. schriftjes, 
leesboeken, Chromebooks) en lopen er gedurende de dag, gedurende de week 

ouders met kinderen de school binnen. Dit willen stroomlijnen om binnen de 
gestelde maatregelen te blijven, zoals het beperken van sociale contacten en u 
niet onnodig uit huis te hoeven laten gaan. Vanaf nu kunnen elke vrijdag spullen 
opgehaald worden, biebboeken geruild worden etc. Vanuit de jaargroepen krijgt u 

daar, als er spullen klaar liggen, ook apart een bericht over. Volgende week 
vrijdag is het Goede Vrijdag, een vrije dag. Het waar nodig spullen ophalen wordt 
volgende week verplaatst naar donderdag 9 april!  
Goede Vrijdag en Tweede Paasdag zijn de kinderen, zoals in het vakantierooster 
opgenomen, vrij van schoolwerk. Voor iedereen even een Paasweekend vrij.  

Het ophalen van spullen gebeurt weer volgens onderstaand rooster op alfabetische 
volgorde van achternaam:  

• 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 
 

Tijdens de gereserveerde tijd kunt u langs komen om de schoolspullen op te 

halen. Probeer zoveel mogelijk alleen te komen (net als het boodschappen doen) 
om sociale contacten te beperken.   
 
Vriendelijke groet, 
Defrie Tempelaars 
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