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Maandag 23 maart 2020 

 

 

 

 

      

Nieuws van de school 

 

 We hebben de eerste week achter de rug. Het was een week met ontwikkelingen 

die wij begin van deze maand niet voor mogelijk hadden gehouden. Er wordt nu 

een beroep op een ieder gedaan om door deze moeilijke situatie heen te komen. 

Wij weten dat  het voor u thuis niet makkelijk is om te moeten werken en ook 

nadrukkelijk met het onderwijs van uw kind(eren) bezig te moeten zijn. Hierbij 

spreek ik mijn oprechte waardering uit voor wat u doet! 

Verder wil ik ook het team van het Meesterwerk bedanken voor hun inzet en 

creativiteit. Er is hard gewerkt en veel energie gestoken in oplossingen om het 

onderwijs op afstand mogelijk te maken. 

We zoeken op dit moment naar een duidelijke lijn om de instructie op afstand 

vorm te geven binnen bepaalde kaders. Op dit moment zijn de leerkrachten op 

diverse manieren aan het experimenteren. 

 

 Naarmate de school langer dicht is, kunnen besmettingen van leerlingen en 

ouders op andere plekken plaatsvinden buiten de school. In dat kader proberen 

wij het fysiek contact met leerlingen en ouders zoveel mogelijk te beperken. Wij 

verzoeken u nogmaals om zo min mogelijk naar school te komen. Blijf in contact 

met de leerkracht van uw kind via de mail en volg de adviezen van de leerkracht 

op. De leerkrachten die op school aanwezig zijn doen de deur niet open voor 

ouders of leerlingen die zonder afspraak op school komen. We vragen uw begrip 

voor deze situatie. 

 

 De minister heeft aangekondigd dat de PO-scholen geen eindtoets gaan afnemen 

bij de leerlingen in groep 8. Het afgegeven schooladvies wordt daarom voor alle 

leerlingen definitief. Dit schooladvies bepaalt op welk niveau leerlingen mogen 

starten op het voortgezet onderwijs. Wij zullen de leerlingen de komende tijd op 

een zo goed mogelijke manier voorbereiden op hun aanstaande overstap naar het 

voortgezet onderwijs 

 

 Van de leerlingen die op school worden opgevangen gelden de normale tijden en 

afspraken. Wij verwachten dan ook dat de leerlingen op tijd aanwezig zijn en dat 

ze ook op tijd opgehaald worden. Wij zorgen ervoor dat de leerlingen op tijd 

buiten zijn. 

Hieronder is te lezen hoe de leerlingen zo een dag op school ervaren. 
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Hallo ik ben Maira Chaabani   maandag 23 maart. 

Er is een hele erge tijd. door het coronavirus. 

en je mag niet naar school. maar wel als je ouders in de zorg werken of het onderwijs. 

zoals mijn vader en moeder. mijn moeder is juf en mijn vader werkt bij het ziekenhuis. 

dus ik mag naar school. en de kinderen van de ouders die niet in de zorg werken moeten 

thuis werken en leren. ik ben vandaag wel op school. de juffen die er vandaag zijn de 

beste juf José en de beste juf Ellen. we hebben heel veel geleerd en we hebben ook 

koekjes gebakken. heel erg leuk is dat want iedereen heeft ze werk af dan mag er wel 

wat leuks bij.  

 

23 Maart: 

We gingen cookies bakken en we gingen lekker smikkelen en samen chocolade cookies 

maken en cookies zonder chocola de reden daarvan is dat niet iedereen chocolade wilde 

en we hebben in de ochtend lekker gewerkt dus het werk is beloond(: 

Joshua 

 

23 maart 2020 

In het begin gingen we zoals altijd, leren  

Toen we klaar waren gingen sommige kinderen naar huis maar er gingen ook kinderen 

naar de b.s.o. in de middag gingen we al om 13:00 naar de klas en toen gingen we 

lezen  maar al snel om 13:30 gingen we koekjes bakken. lekker, niet waar ? de dag was 

heel leuk en we gingen leuke dingen doen . en zo was 23 maart 2020 

Groetjes Milan 

 

koekjes gebakken  het  was  leuk  we  moet  en  ze  nog  proeven  

Groetjes Elai uit groep 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot slot wil ik u nogmaals bedanken voor uw medewerking en begrip. Heeft u vragen, 

dan kunt u mailen met de leerkracht van uw kind. 


