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Betreft: sluiting scholen 
 
Datum: 16-03-2020          
 
Plaats: Haaksbergen 
 
Beste ouders/ verzorgers, 
 
Gisteren heeft u twee brieven ontvangen over de sluiting van de scholen. 
Vandaag hebben we met het team nagedacht hoe we ervoor kunnen zorgen dat de kinderen zich 
toch kunnen blijven ontwikkelen. Drie weken niks doen, is geen optie. Vandaar dat we het 
schoolwerk op de volgende manier aanbieden. 
 
Dinsdag 17 maart kunnen de kinderen boeken en lesmateriaal komen ophalen.  De boeken en 
werkboeken zijn bekend voor de kinderen. Dit leert en werkt het gemakkelijkst. Er liggen stapeltjes 
boeken en schriften klaar. Het is verstandig hiervoor een stevige tas mee te nemen.  
Om te voorkomen dat er grote groepen kinderen tegelijk op school komen, kan één iemand uit het 
gezin de materialen voor het hele gezin op komen halen. 
Ook hebben we een verdeling gemaakt om de materialen op te komen halen. 
Voor groep 6, 7 en 8 kunnen de spullen tussen 8.30 uur en 9.30 uur opgehaald worden. 
Voor groep 3, 4 en 5 kan dit tussen 9.30 uur en 10.30 uur. 
Voor de kinderen uit groep 1 en 2 is het helaas niet mogelijk om materialen mee te geven. 
 
De uitgeverijen van methodes hebben een heleboel leerstof en leermiddelen digitaal beschikbaar 
gesteld voor thuisgebruik. Het is dus mogelijk om vanuit huis in te loggen bij de methodes. 
U krijgt hierover een apart bericht via de klassen app of mail. Hierin vindt u uitleg over hoe u kunt 
inloggen bij deze programma’s. Om in te kunnen loggen bij Basispoort, ontvangt u een mail met 
instructies. Ook zal, voor 1 oefenprogramma, een lijst met inloggegevens worden meegestuurd. Dit is 
natuurlijk niet volgens de richtlijnen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). 
Helaas is het niet haalbaar om voor iedere leerling apart inloggegevens te sturen. We vragen u dan 
ook met klem, om ervoor te zorgen dat uw kind alleen zijn/haar eigen gegevens gebruikt en dat u de 
andere gegevens verwijdert. 
 
De kinderen uit groep 1 en 2 kunnen thuis, samen met u, inloggen in het programma Onderbouwd. 
Hierin vindt u lessen en oefeningen die u met uw kind kunt doen. Ook hierover ontvangt u een apart 
bericht via de mail. 
 
Wat kan gemaakt worden? 
De leerkrachten sturen voor iedere groep apart een bericht (mail, app, of print) met daarin een 
lesrooster voor de komende 3 weken. Daarin staat precies wat de leerlingen thuis kunnen maken en 
oefenen. Wilt u er zorg voor dragen dat ze alleen díe lessen maken die vermeld staan en niet verder 
werken in de boeken? Dit maakt het gemakkelijker om straks, als de scholen weer open gaan, de 
leerstof weer samen op te pakken. 
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Instructie is belangrijk om de lesstof te kunnen begrijpen. Hiervoor zullen de leerkrachten, daar waar 
nodig, korte instructie filmpjes maken en versturen. U kunt deze eerst samen met uw kind bekijken 
om daarna de lesstof te gaan maken. 
Als de leerlingen hulp nodig hebben, kunnen ze eerst thuis vragen. Misschien kunt u als ouder, of een 
oudere broer of zus, uitleg geven. Als er vragen blijven, kunnen leerlingen hun eigen leerkracht 
mailen. Deze zal onder schooltijd, van 8.30 uur tot 14.15 uur, de vragen proberen te beantwoorden. 
De mailadressen van de leerkrachten vindt u onderaan deze brief. 
Elke dag zijn er ook 2 leerkrachten op school. Dus indien nodig kunt u met school bellen. 
 
 
Samen zullen we proberen om iedereen zo goed mogelijk op de hoogte te houden en te helpen. 
Houd daarom uw mail en de klassenapp goed in de gaten. 
 
Mailadressen van de leerkrachten: 
 
Groep 1-2:  m.nibbelink@keender.nl (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) 
Groep 3:      c.wentink@keender.nl (maandag, dinsdag en woensdag) en  
                      c.smeenk@keender.nl (donderdag en vrijdag) 
Groep 4-5:   m.dirks@keender.nl ( maandag, dinsdag en woensdag) en  
                      m.startman@keender.nl (donderdag en vrijdag) 
Groep 6-7:   w.lohues@keender.nl  (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) en 
                      m.pelle@keender.nl (woensdag) 
Groep 7-8:   m.pelle@keender.nl (maandag en dinsdag) en  
                      m.sonderen@keender.nl (woensdag, donderdag en vrijdag) 
Directie:       e.wielens@keender.nl (hele week) 
 
Mocht u de komende weken, noodzakelijk opvang nodig hebben, omdat u werkzaam bent in een van 
de vitale beroepen, wilt u dat dan, als u dat nog niet gedaan heeft, zo snel mogelijk doorgeven aan 
de directie? 
 
 

➢ Dinsdag 17 maart boeken en lesmaterialen ophalen  
        Groep 6, 7 en 8: 8.30 uur tot 9.30 uur 
        Groep 3, 4 en 5: 9.30 uur tot 10.30 uur 
 
➢ Houd mail / app goed in de gaten voor actuele informatie 
 

 
Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn, dan hoor ik dat graag per mail. 
 
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Els Wielens 
Directeur (wnd.)  
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