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Beste kinderen, ouders en verzorgers,  
 
We missen jullie! Enorm! 
Een school zonder jullie is eigenlijk geen school, maar een leeg gebouw met heel veel spullen. Het lijkt wel 
een saai kantoor….. bah! 
 
Vrijdag 13 maart was de laatste dag dat we elkaar op school hebben gezien. Sinds die tijd is er heel veel 
veranderd.  
Vanuit huis en soms ook vanuit school proberen we met jullie contact te onderhouden en jullie te helpen om 
thuisonderwijs te volgen.  
We zien en horen dat dat bij heel veel gezinnen al goed lukt! Knap hoor!  
 
We hopen dat we elkaar weer snel op school, gezond en wel, weer kunnen ontmoeten.  
Tot die tijd houden we ons aan de voorschriften van het RIVM en zijn we extra voorzichtig! 
 
De komende dagen sturen we jullie verschillende uitnodigingen om deel te nemen aan verschillende 
activiteiten.  
Check uw mailbox en Parro regelmatig!  
 
In deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over het thuisonderwijs. 
 
 

Online gymles: DINSDAG 30 MAART OM 12.30 UUR! 

Meester Maarten stuurde in het weekend al een leuke uitnodiging:  
 
Dinsdag 30 maart om 12.30 uur: Online Gymles! 
Voor alle leerlingen van OBS Holendrecht! 
Klik dinsdag 31-3 om 12.25 op deze link om mee te doen: 
https://meet.google.com/vsg-ueew-fyn  
https://meet.google.com/vsg-ueew-fyn?authuser=2 
U doet toch ook mee met uw kind? Tot morgen, 12.30 uur! 
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Thuisonderwijs 

 
Het is best een opgave; thuisonderwijs verzorgen. Dat realiseren we ons. We helpen u hier graag bij.  
 
Onze tips:  

- Ontbijt samen met uw kind.  
- Maak tijd om uw kind te helpen.  
- Begin op een vaste tijd met het thuisonderwijs, b.v. 8.45 uur.  
- Zorg ook dat u weet wat uw kind moet maken.  
- Maak met uw kind een dagschema met daarop wat uw kind wanneer gaat doen.  
- Geef uw kind veel complimenten.  
- Doe samen ook leuke activiteiten, zoals spelletjes, (voor)lezen, challenges.  

 
De websites die wij op school gebruiken vindt u in dit overzicht:  
https://docs.google.com/document/d/1sU4ivIIFysXbkx_WAuIk7JOSNyzp-Gx0ZcsvwylbsTE/edit?usp=sharing 
 
Onderaan dat document vindt u ook de emailadressen van alle medewerkers van de school.  
Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. Dat kan ook via Parro.  

 
We helpen u graag, op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur.  

 
 

Telefonisch contact  

 
We nemen ook telefonisch contact met u op. Omdat wij in deze periode ook vanuit onze eigen huizen bellen, 
bellen wij met een anoniem nummer.  
Neem alstublieft wél de telefoon op, in het belang van uw kind!!  
 

Koffieochtend woensdag 1 april om 10.30 uur 

 
Nee, het is echt géén 1 april-grap!  
Hierbij nodigen we u uit om vanuit huis met ons een kop koffie te drinken. Even 
bijpraten, elkaar weer even zien! We willen u graag weer ontmoeten. We zijn erg 
benieuwd hoe het met u is.  
 
Klik woensdag 1 april op deze link:  
https://meet.google.com/ywv-hzgb-dim 
 
Als je wilt deelnemen via de telefoon, bel je +1 320-245-7725 en voer je deze pincode in: 155 876 102# 
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iPads en laptops uitgeleend 

 
Inmiddels hebben we 70 iPads en laptops uitgeleend aan kinderen van onze school.  
We verwachten dat deze goed worden gebruikt voor thuisonderwijs en rekenen erop dat we deze apparaten 
weer in goede staat terugkrijgen.  
 

Facebook pagina Swazoom 

 
De ouderconsulenten van Swazoom hebben hun krachten gebundeld en een facebookpagina 
opgericht. Hierop vind je veel leuke ouder-kind activiteiten, die u in deze tijd samen met uw kind 
kunt doen.  
Dit is de link: https://www.facebook.com/pg/swazoom/posts/?ref=page_internal 
 
 
Heel veel sterkte, de komende tijd! 
 
Team obs Holendrecht 
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