
        

    

Elspeet 

 

voor Christelijk Basisonderwijs, 

         Elspeet, 14 december 2020 

Geachte ouders, 

 

Zoals u maandagavond hebt vernomen, is er vanaf woensdag een volledige lockdown voor het 

onderwijs. Deze duurt zoals het er nu voorstaat tot 18 januari 2021. 

Wat betekent dat voor de komende periode? 

Voor het onderwijs op de Da Costaschool betekent dat we tot de Kerstvakantie ‘het leren op 

afstand’ gaan organiseren. Na de vakantie, maandag 4 januari, kan het afstandsleren meteen 

worden gestart. 

Via de leerkracht(en) van uw kind(eren) zult u inhoudelijk hierover worden geïnformeerd. 

Succesvol afstandsleren bestaat uit 3 aspecten die onderling sterk samenhangen: 

a. Het regelmatig contact (digitaal/telefonisch) houden met leerlingen en/of ouders rondom het 

schoolwerk en het welbevinden en de morele en technische ondersteuning van de leerlingen en 

hun ouders; (als het mogelijk is wekelijks) 

b. De kwaliteit van de aangeboden lesstof en de wijze waarop instructie en de lesstof wordt 

(aan)geboden. 

c. Of er wordt gemonitord of het werk wordt gemaakt / wat de resultaten zijn en of je 

hier op kunt sturen en in staat bent om maatwerk te leveren bij zorgleerlingen naar beneden en 

naar boven. 

Deze drie punten blijven onze aandacht houden. We hopen dat we als school zoveel mogelijk  

hieraan tegemoet kunnen komen.  

 

Vrijdagmorgen, 18 december  kunt u de spullen voor de komende periode voor uw 

kind(eren) komen ophalen.(bijv. werkbladen, werkboeken, schriften, enz.). 

De leerkracht legt het materiaal klaar op de tafel of stoel van uw kind. 

We willen u met klem vragen om uw kind in de vakantie niet het huiswerk te laten maken.  

 

U hoeft die spullen niet zelf op te halen; ook een ander (buren, vrienden) mogen de spullen 

ophalen.   

  



We willen u vragen om uw kind, niet mee te nemen naar school.  

Ook verzoeken we u om niet te blijven praten. 

 

Wilt u s.v.p. voor elk kind zelf een tas meenemen? 

Om ervoor te zorgen, dat het niet te druk wordt met komende en gaande ouders, willen we het 

ophalen van de spullen spreiden over de morgen. Dat gaat zó: (op tijd en achternaam) (Lukt “uw 
tijd” niet goed, dan graag onderling ruilen…) 
 

Vrijdagmorgen, 18 december  

van 10.00 - 10.45 uur: Ouders van wie de achternaam van het kind begint met A t/m H; 

van 10.45 - 11.30 uur: Ouders van wie de achternaam van het kind begint met I t/m P; 

van 11.30 - 12.15 uur: Ouders van wie de achternaam van het kind begint met Q t/m Z. 

 

Verder proberen we op dezelfde wijze te werken als de vorige periode. 

 

 

Hieronder staan de werktijden van de collega’s zodat u de juiste leerkracht kunt mailen: 

groep 1: Hesther Mulder: maandag 

  Margriet Krooneman: dinsdag t/m vrijdag 

groep 2/3: Jeanet Smit: maandag t/m woensdag; Karel van Bronswijk: donderdag en vrijdag 

groep 4/5: Sieto van Keulen: maandag t/m dinsdag;  Roline Dooijeweerd:  

  woensdag t/m vrijdag 

groep 6/7: Miranda Kaljouw: maandag en dinsdag;  

  Marieke Westerbroek: woensdag t/m vrijdag 

groep 8:  Annewil van den Broek: maandag t/m vrijdag 

 

Verder kunnen kinderen van ouders die werken in een cruciaal beroep opgevangen worden op school. 

Als in een gezin één ouder een beroep uitvoert, is het verzoek om zoveel mogelijk zelf de  

kinderen op te vangen. Indien u hier gebruik van wilt maken, geeft dan de naam van uw kind en de 

desbetreffende dag(en) z.s.m. door aan school.  

Het blijft een  “onvoorstelbare en rare” situatie. We denken dat we een zo goed mogelijk, passende weg 
ingeslagen zijn en hopen dat dit mede met uw hulp, voortgang mag blijven vinden. 

Alvast dank voor uw begrip en uw medewerking. 

We wensen u fijne Kerstdagen! 

 

Met vriendelijke groet, 

Albert Magré 

Da Costaschool Elspeet 

 

 


