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Ouderbrief 5 – thuisonderwijs  
 

Agenda 
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. 
Di.  14 april  Start thuisonderwijs 
Di. 14 april  MR videovergadering 20.00 uur 
Woe. 15 april  Teamvergadering videomeeting 13.00 uur 
Do. 16 april  Uiterste instuurdatum fotoquiz (23.59 uur, info@dorpsschoolhalle.nl)  
Vrij. 17 april  Ouderbrief 6 thuisonderwijs wordt gemaild naar ouders. 
   Weektaak/info groep 1 t/m 8 wordt gemaild of gedeeld via Microsoft Teams. 

 
Korte enquête over ‘thuisonderwijs’ (invultijd 2 minuten) 
Middels een korte enquête willen we u de mogelijkheid geven om 
feedback te geven (anoniem) op het thuisonderwijs dat door Dorpsschool 
Halle wordt aangeboden. 
Oók willen we graag via deze enquête bekijken (anoniem) of uw dagen 
goed verlopen of dat we als school méér moeten betekenen voor ouders 
en leerlingen.  
Aan het einde van de enquête (laatste vraag) bent u in de mogelijkheid 
om andere zorgen aan te geven. Bijv. mogelijke opvangproblemen nu of in 
de meivakantie, zorgen om leerprestaties e.d. 
Mogelijk wilt u juist wél dat wij weten wie deze enquête heeft ingevuld. 
Bij de laatste vraag van de enquête kunt u uw naam achterlaten, maar dit 
is zéker geen verplichting. We hopen dat alle gezinnen deze enquête willen invullen. Grote dank voor 
het invullen van de enquête! Door op de onderstaande link te klikken, gaat u direct naar de 
enquête……. 
 

https://nl.surveymonkey.com/r/H9DQ8JZ  

 
Tijden (vaste) instructiemomenten voor groep 1 t/m 8 

Afgelopen week hebben alle groepen gebruik gemaakt van videomeetings 
met alle leerlingen. De instructielessen die gegeven zijn, bleken leuk en 
effectief te zijn. Aankomende week gaan alle groepen hier zéker mee 
door. Oók de leerlingen die ‘normaal gesproken’ extra begeleiding krijgen, 
zijn afgelopen allemaal via meerdere videomomenten extra begeleid.  
 

Terugkoppeling uitgiftemoment lesmateriaal 
Maandag 6 april heeft u allen weer nieuwe schoolmaterialen opgehaald. Juf Louise en Ingrid Hofs 
hebben dit erg goed begeleid. Complimenten voor alle ouders die goed meewerkten aan de 
gemaakte afspraken. Het was erg fijn om te horen dat het thuisonderwijs goed loopt en iedereen 
steeds beter afgaat. Oók fijn om te horen dat alle gezinnen nog in goede gezondheid zijn. 
Mocht u nog niets missen, dan kunt u dit doorgeven aan de betreffende leerkracht. In samenspraak 
met Ingrid Hofs worden aanvullende materialen bij u afgeleverd (op gepaste afstand). 
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Werken met Microsoft Teams 
Aankomende week gaat groep 5/6 en groep 4/5 óók werken met Microsoft Teams. In deze digitale 
omgeving kunnen kinderen chatten en videobellen met de leerkracht en met klasgenoten. Oók staat 
in deze omgeving alles wat de leerlingen nodig hebben voor het thuisonderwijs (weektaak, extra 
opdrachten en spelletjes, etc.). Via de infomail die elke groep van de leerkracht heeft gekregen, staat 
het inloggen e.d. vermeld. 
Het volgende korte filmpje laat in enkele minuten zien wat Microsoft Teams precies 
is……. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZWXMNwn5pLc 
 

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’. 

• Inloggen met uw kind in Microsoft Teams. 

• Oplossen van de fotoquiz (sluitingsdatum do. 16 april 23.59 uur). 
 

Titel ‘Gezinskampioen 2020’ winnaar van de fotoquiz?  
Een extraatje voor u om samen met uw kinderen de Paasdagen nóg beter door te komen! Los samen 
met uw gezin de fotoquiz op……weet u welke 14 medewerkers er staan afgebeeld op onderstaande 
foto’s? Het antwoordblad van deze quiz vindt u in de bijlage van deze nieuwsbrief. Antwoordbladen 
kunnen gemaild worden naar info@dorpsschoolhalle.nl tot uiterlijk donderdag 16 april 23.59 uur. 
Het winnende gezin krijgt de eretitel ‘Gezinskampioen 2020’. 
Zie tevens de fotoquiz op Facebooksite van Dorpsschool Halle! 
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We wensen u allen een fijn  
lang weekend met  

véél mooi weer. 
 

Fijne Paasdagen! 
 

 
Zie bijlage van deze nieuwsbrief voor het antwoordblad. 

http://www.dorpsschoolhalle.nl/

