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Ouderbrief 4 – thuisonderwijs  
 

Agenda 
Vrij. 03 april  Ouderbrief 4 thuisonderwijs wordt gemaild naar ouders. 
Vrij. 03 april  Weektaak/info groep 1 t/m 4/5 en 7/8 wordt gemaild naar ouders. 
Zat. 04 april  Weektaak/info groep 5/6 wordt gemaild naar ouders 
Ma. 06 april  Uitgiftemoment voor lesmateriaal groep 3 t/m 8 tussen 15.00-18.00 uur 
Ma. 06 april  Start instructielessen via videomeetings groep 3 t/m 8   
Di. 07 april  Video(bellen) met leerlingen groep 1/2 
Woe. 08 april  Teamoverleg via videovergadering tussen 13.30-15.00 uur 
Do. 09 april  Ouderbrief 5 thuisonderwijs wordt gemaild naar ouders. 
   Weektaak/info groep 1 t/m 8 wordt gemaild naar ouders.  
Vrij. 10 april  Goede vrijdag, alle leerlingen vrij, géén thuisonderwijs. 
Ma. 13 april  2e Paasdag, alle leerlingen vrij, géén thuisonderwijs. 
 

Scholen langer dicht 
Afgelopen dinsdag is bekend geworden dan de scholen in ieder geval nog gesloten blijven tot dinsdag 
28 april. Voor Dorpsschool Halle betekent dat deze datum in de meivakantie valt. Mocht het moment 
komen dat we na de meivakantie weer de scholen kunnen openen, dan zal de eerste lesdag op 
school zijn op maandag 11 mei. 
We zijn ons er zeer bewust van dat er veel van u als ouder wordt gevraagd. We zijn héél erg blij met 
uw inzet! Dit wordt door het hele team van Dorpsschool Halle erg gewaardeerd. We zien ook dat de 
meeste leerlingen hun werk erg goed en netjes doen, super! 
We proberen zo weinig mogelijk mailverkeer uw kant op te sturen. Dat betekent wel dat er mogelijk 
veel informatie in één mailbericht of nieuwsbrief staat! Wilt u a.u.b. de nieuwsbrieven goed 
doornemen, ondanks de hoeveelheid aan informatie? 
 

Intensievere begeleiding voor leerlingen met specifieke leerbehoeften 
Aankomende week zal de begeleiding voor bepaalde leerlingen intensiever 
worden aangeboden. Leerlingen met bijv. in een lastige thuissituatie, TOS, 
dyslexie, fysiotherapie, etc. zullen, naast de vaste instructiemomenten van 
de leerkracht, ook meer worden begeleid door de onderwijsassistenten 
(juf Ingrid, juf Anne en juf Zoraida). Het rooster van begeleiding volgt 
aankomende week en wordt individueel gedeeld met de betreffende 
leerlingen. 
 

Instructielessen d.m.v. videomeetings via whereby.com 
Afgelopen week hebben de leerkrachten van groep 3 en 7/8 instructies 
geven via videomeetings. Dit is goed bevallen en wordt deze week 
uitgebreid. Groep 7/8 gaat ook verder werken met Microsoft Teams. Hierin kunnen leerkrachten 
opdrachten voor leerlingen klaarzetten, laten inleveren en voorzien van feedback en eventueel 
beoordelen. Ook kunnen leerlingen via Microsoft Teams chatten en videobellen met elkaar en met 
de leerkrachten. Op deze manier blijft het sociale groepsproces weer wat op gang. Videomeetings 
voor de instructie wordt gedaan via www.whereby.com.  
 

De kleutergroepen gaan deze week ook videobellen met de leerlingen. Dit gebeurt in groepjes van 3 
leerlingen tegelijk.  
 

http://www.dorpsschoolhalle.nl/
http://www.whereby.com/
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Wilt u  videobellen met directie (Rick Wolsink), dan is dat ook mogelijk. Tussen 11.00-12.00 uur is de 
videoroom geopend. U komt via de volgende link direct in de juiste ‘room’, als u stap 1 t/m 6 doorloopt. 
  

 

https://whereby.com/dorpsschoolhalle-directie 
 

Tijden (vaste) instructiemomenten voor groep 3 t/m 8 
Vanaf maandag 6 april krijgen de groepen 3 t/m 8 op vaste momenten in de week instructielessen 
van hun eigen meester of juf. In de mail, waarin de weektaken en overige info wordt gedeeld met u, 
zult u de tijden kunnen lezen. We hopen ouders hiermee ook wat meer te ontlasten in het geven van 
instructies aan kinderen. 
 

Uitgiftemoment lesmaterialen/Chromebooks 

Omdat onze school nog zéker 4 weken langer dicht blijft én we meer momenten van video-instructies 
gaan geven, organiseren we een tweede uitgiftemoment van lesmateriaal. Naast lesmateriaal gaan 
we óók alle Chromebooks (minilaptops) meegeven aan de leerlingen. Dit moment is op…….. 
 

   Maandag 6 april 2020 tussen 15.00-18.00 uur 
 

Uitgiftemoment: Het uitgiftemoment is bedoeld voor de leerlingen van groep 3 t/m 8. Groep 1/2 
heeft momenteel voldoende materialen en lesideeën met ouders gedeeld. In de bijlage van deze 
nieuwsbrief vindt u de indeling wanneer elk gezin de materialen op kan halen. 
 
Leerlinglaptops: Alle leerlingen van groep 5 t/m 8 hebben een eigen laptop op school die 
genummerd is. We willen graag de laptops met het juiste nummer aan de goede leerling meegeven. 
Heeft u nog ongenummerde laptops thuis (meegekregen tijdens de 1e maandag van de 
scholensluiting), dan deze graag mee naar school nemen en omruilen voor de juiste laptop (uw 
kind(eren) weten het nummer van de eigen laptop). 
 
Organisatie van uitgiftemoment: In de bijlage van deze ouderbrief 4 vindt u een tijdstip waarop 
gezinnen zijn uitgenodigd om de spullen voor ALLE leerlingen (binnen één gezin) op te halen. Per 
gezin komt één gezinslid de materialen ophalen i.v.m. de huidige Coronaregelgeving. Dus niet samen 
met uw kind(eren) naar school toe komen!  
 
Praktische regels tijdens uitgiftemoment: We werken met twee ingangen van school en één uitgang. 
U wordt verwacht bij de hoofdingang óf de achteringang van de school. Iedereen verlaat, één voor 
één, de school via de zij-uitgang bij de directiekamer. 
Bij de achteringang en de hoofdingang van school liggen buiten 2 hoepels op gepaste afstand. Hierin 
wachten steeds maximaal 2 personen (1 gezinslid per hoepel). Er worden steeds maximaal twee 
mensen de school ingelaten. 
 
Waar liggen alle materialen klaar? Per leerling ligt er een tas klaar waar alle materialen in zijn 
verzameld. De tassen van de leerlingen, binnen één gezin, liggen bij elkaar in één klaslokaal. Alle 
materialen van de kinderen binnen één gezin, liggen in het lokaal van het jongste kind vanaf groep 3 
(groep 1/2 geeft geen extra materiaal mee). Tip!!! Neem een bigshopper mee om de tassen van de 
leerlingen in mee te nemen naar huis. 
 
Chromebooks: Groep 5 t/m 8 hebben een Chromebook van school mét 
nummer! Groep 3 en 4 hebben ongenummerde Chromebooks. De 
Chromebooks op nummer kunt u bij het oplaadpunt ophalen. Uw kind(eren) 

http://www.dorpsschoolhalle.nl/
https://whereby.com/dorpsschoolhalle-directie
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weten het juiste nummer. Dit uiteraard het nummer vooraf navragen aan uw kind(eren). 
Neem een oplader mee!  
De ongenummerde Chromebooks met oplader terugleggen op de tafel bij het oplaadpunt. Ouders 
van groep 3 of 4 kunnen hier zelf een Chromebook met oplader pakken als u dit nodig heeft thuis. 
Niet elke leerling van groep 3 en groep 4 heeft een eigen Chromebook op school. Neemt u er alleen 
één mee als dit noodzakelijk is. 
 
Chromebooks op? Mochten er geen Chromebooks meer zijn, dan kunt u dit aangeven bij juf Louise. 
Juf Louise staat bij de hoofdingang. 
instructies aan kinderen. 
 

Wat gaat er verder niet door? 
• Paasactiviteiten 
• EU-schoolfruit 

• De Krekeltjes 

• Groot onderzoek GGD groep 1/2  
• Koningsdag 

• Achterhoek bevrijd groep 7/8 

 

Samenvatting van de nieuwsbrief om te doen aankomende week! 
• Foto’s van leerlingen maken en mailen naar de groepsleerkracht. 

• Verder gaan met tekening maken voor de tekenwedstrijd. 

• Volgen van instructielessen (zie mail van de eigen groepsleerkracht(en). 

• Verder werken met Gynzykids met uw kind(eren) 

• Het andere werk van de weektaak maken met uw kind(eren). 

• Alle groepen op tijd inbellen voor ‘live video-instructielessen’. 
 
 

We wensen u allen een fijn weekend met véél mooi weer.  
Alvast een ‘goede vrijdag’ en fijne Paasdagen! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Samen spelen, samen leren, samen UNIEK! 

http://www.dorpsschoolhalle.nl/

