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Geachte ouder(s) of verzorger(s), 
 
Thuisonderwijs 
Zoals u weet zal het thuisonderwijs in ieder geval nog tot 8 februari duren.  
 
Hoe gaat het nu met uw kind(eren)? Die vraag houdt ons dagelijks bezig. En dan gaat het in de 
eerste plaats niet om het thuiswerk, maar vooral: Hoe zit uw kind in zijn vel? Daarom hebben de 
meeste leerkrachten een belrondje gedaan, zijn er Zoom momenten en is er contact via Parro.  
Als u nog niet gebeld bent kunt u binnenkort een telefoontje van de leerkracht van uw kind 
verwachten. 
 
Ik begrijp dat veel ouders zich afvragen wat de gevolgen zijn van deze lange periode 
thuisonderwijs. Lopen kinderen achterstanden op? 
We hebben er alle vertrouwen in dat we met de huidige werkwijze kunnen voorkomen dat kinderen 
grote achterstanden oplopen voor de hoofdvakken. Maar dat we inleveren op de kwaliteit van ons 
onderwijs is duidelijk. Hopelijk kunnen we snel met z’n allen naar school om de evt. opgelopen 
achterstanden in te halen. 
 
We beseffen dat het thuisonderwijs veel van u als ouder vraagt. We snappen ook dat het soms 
gewoon even niet lukt. Dat geldt ook voor de kinderen. Elk kind is wel eens een dag dwars of 
onwillig. Deze periode doet ook veel met kinderen en daarom is het nodig dat ze dit ook af en toe 
kunnen uiten.  
 
Het thuisonderwijs vraagt ook veel van de leerkrachten die hun best  doen om de kinderen 
gemotiveerd te houden. De leerkrachten die minder druk zijn met thuisonderwijs worden ingezet 
voor de noodopvang. We proberen zoveel mogelijk in verschillende groepjes begeleiding te 
bieden. We merken dat de druk op de noodopvang steeds groter wordt en het steeds meer passen 
en meten wordt om alles goed geregeld te krijgen. 
Gelukkig zitten er momenteel geen collega’s met coronaklachten ziek thuis of in quarantaine.  
 
Door de lange thuiswerkperiode hebben we niet genoeg cijfers voor rapport 1. Dat betekent dat de 
kinderen voor de voorjaarsvakantie geen rapport krijgen. We gaan ons er verder op bezinnen hoe 
we hiermee om gaan. 
 
Juf Bakker 
Juf Bakker is afgelopen maandag thuis gekomen uit het ziekenhuis. Het is heel fijn dat ze vandaag 
haar verjaardag thuis kan vieren. 
Haar adres is: 
Lijnie Bakker 
Kerkstraat 45 
6669 DB Dodewaard 
  
Aanmelding Leerlingen 
Willen alle ouders die hun kind op school op willen geven een mail sturen naar 
directie@dehervormdeschool.nl en alvast de naam en de geboortedatum van uw kind doorgeven? 
Alvast hartelijk dank! 
 



Ouders die al een kind op school hebben en die niet in de gelegenheid zijn om op donderdag 4 
februari een inschrijfformulier op school op te halen, kunnen ook digitaal een inschrijfformulier 
opvragen via:directie@dehervormdeschool.nl. En dit dan weer ingevuld en ondertekend retour 
sturen of in de brievenbus van de school stoppen.  
 
Bemoedigingsactie 
Net als in de eerste thuiswerkperiode is juf Baan een bemoedigingsactie gestart voor mensen die 
eenzaam zijn of wel een extra bemoediging kunnen gebruiken. 
In de mail die u gehad heeft staat precies uitgelegd  wat de bedoeling is. 
Van harte aanbevolen! 
 
Buurtgezinnen 
We hebben u in het verleden geïnformeerd over Buurtgezinnen. Gezien de tijd waarin we leven lijkt 
het ons goed om dit nog eens te doen. 
Heeft u dringend behoefte aan hulp in uw gezin of bent u bereid om hulp te bieden neem dan 
contact op via het mailadres in de bijgevoegde folder. 
 
Tenslotte 
We wensen iedereen heel veel sterkte onder de huidige omstandigheden en bij het thuisonderwijs! 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het team, 
R. Arends 


