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Agenda 
Ma 4-1: start van thuisonderwijs 

Ma 11-1: 20.00 uur koffie uurtje groep 6 

Di 12-1: 20.00 uur koffie uurtje groep 7  

Wo 13-1: MR vergadering via Teams 

Ma 18-1: 20.00 uur koffie uurtje groep 5 

Ma 25-1: OR vergadering via teams 

15 t/m 19 feb.: voorjaarsvakantie 

Ma 22-2: alle kinderen vrij i.v.m. studiedag 

 

Thuisonderwijs. 

Vanaf maandag 4 januari start het 

thuisonderwijs voor alle kinderen. Hieronder 

leest u hoe dat in zijn werk gaat. 

Het inloggen is afgelopen dagen uitgeprobeerd. 

We hebben daarbij de nodige hinder 

ondervonden van onze overstap kort geleden 

(11 december) naar een nieuwe provider Ratho. 

Als u ingelogd bent via het Ratho portaal dan 

kunt u in dat portaal naar Office 365 en dan 

doorklikken naar Teams. Door maar één keer in 

te loggen zijn alle beschikbare programma’s 

zonder wachtwoorden te gebruiken. 

Hoe gaan we het onderwijs op afstand 

inrichten vanaf maandag 4 januari?  

Alle kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen op 

zondagavond 3 januari de dagtaak 

opgestuurd via de ParnasSys mail. De dagtaak 

staat in een weekoverzicht. Het is de bedoeling 

dat de kinderen per dag hun dagtaak 

maken. Op het Rathoportaal staat ook de 

dagtaak met de bijlagen in de tegel ‘mappen’.   

Voor de kinderen van de groepen 3 t/m 8 is er 

per dag één uur instructietijd ingeroosterd via 

het programma Microsoft Teams.   

Bij de inlog is het de bedoeling dat alle 

schoolspullen op tijd klaarliggen om 

te gaan gebruiken.  

  

08.30- 09.30 groep 3 en 4   

Deze kinderen loggen in voor online instructie. 

Dit kan bestaan uit een stukje instructie voor de 

hele groep of instructie in kleine groepjes. Ze 

worden ook geholpen om het huiswerk van die 

dag te kunnen gaan maken.  

 

 

 

09.30-10.30 groep 5 en 6   

Deze kinderen loggen in voor online instructie. 

Dit kan bestaan uit een stukje instructie voor de 

hele groep of instructie in kleine groepjes. Ze 

worden ook geholpen om het huiswerk van die 

dag te kunnen gaan maken.  

 

10.30-11.30 groep 7 en 8   

Deze kinderen loggen in voor online 

instructie.  Dit kan bestaan uit een stukje 

instructie voor de hele groep en eventueel 

instructie in kleine groepjes.   

 

13.00-14.00 vragenuurtje:   

Alle leerkrachten groep 3 t/m 8 zijn online en 

kinderen kunnen vragen stellen 

aan hun leerkracht.   

 

Noodopvang:  

Als uw kind(eren) in de noodopvang is/zijn op 

school, loggen ze in met een Chromebook of 

laptop van school wanneer hun groep instructie 

krijgt! Zij hebben daarvoor net als thuis hun 

gebruikersnaam en wachtwoord nodig. In de 

noodopvang wordt het huiswerk niet 

nagekeken.  

 

Groep 1-2:   

Leerkrachten verzorgen 1 x per week 

op maandag suggesties voor thuis. Deze 

worden via de Parro app verstuurd.   

Daarnaast heeft de leerkracht van groep 1-

2 één keer per week een gesprekje met uw kind 

en ouder(s).  

U krijgt via de Parro app een rooster om in te 

schrijven voor een dag en tijd.   

U wordt daarna uitgenodigd voor het gesprek 

via het mailadres van de moeder. U hoeft dus 

zelf niet te bellen.  

  

We hopen dat we op deze manier het 

afstandsonderwijs voor alle kinderen goed 

kunnen laten verlopen.  

Voor vragen kunt u het beste via de Parro app 

contact opnemen met de leerkracht van uw 

kind.  

  
Bovenstaande informatie staat ook als apart 

blad in de bijlage. 
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In de bijlage informatie over het veilig werken 

met Microsoft Teams  

 

Koffie uurtjes in januari. 

De geplande koffie uurtjes van de groepen 5, 6 

en 7 kunnen op de afgesproken dagen (zie 

agenda) gewoon doorgang vinden via MS 

Teams. U krijgt daarvoor van ondergetekende 

op de dag zelf een mail met daarin de link naar 

de bijeenkomst. 

 

Kerstwens 

 

Prettige kerstvakantie. 

We wensen dat 2021 voor iedereen wat meer 

kleur in het leven mag brengen. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

namens het team van de Blokkendoos,  

Nick de Lange, directeur. 


