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Ammerzoden, 16 maart 2020 

 

Beste ouders, verzorgers, 

 

Vandaag heeft het team van basisschool De Schakel hard gewerkt om een onderwijsaanbod op af-

stand samen te stellen. Met dit aanbod proberen we een gedeelte van de geplande onderwijsdoelen 

met de kinderen te behalen.  

Om een zo’n gunstig mogelijk leerrendement te behalen, is een goede instructie en feedback op het 

gemaakte werk van essentieel belang. Wij hopen daarom op ondersteuning van ouders bij de te ma-

ken taken. 

Voor de groepen 3 t/m 8 is een globale weekplanning gemaakt, die aan het begin van elke school-

week via SchouderCom met ouders wordt gedeeld. De leerkrachten zijn de gehele schoolweek via dit 

digitale portal beschikbaar om eventuele vragen te beantwoorden. 

Om niet al het schoolwerk digitaal en tegelijkertijd te hoeven delen, hebben we voor alle kinderen 

van de groepen 3 t/m 8 pakketjes met onderwijsmateriaal op school klaargelegd. Morgen (dinsdag 

17 maart) mogen de kinderen deze pakketjes op school komen ophalen. Om de kinderen onderling 

zo min mogelijk contact te laten hebben, hebben we op achternaam van de leerlingen tijden inge-

deeld waarop het materiaal in de eigen klas kan worden opgehaald. 

Tijd Leerlingen met de achternaam beginnend met een: 
09:00 - 09:30 A t/m E 
09:30 - 10:00 F t/m J 
10:00 - 10:30 K t/m O 
10:30 - 11:00 P t/m T 
11:00 - 11:30 U t/m Z 

 

Zorg dat iedere leerling een stevige tas of rugzak bij zich heeft om het schoolmateriaal in te kunnen 

vervoeren. Wanneer basisschool De Schakel weer open kan, willen we het materiaal ook weer netjes 

terug op school ontvangen. 

In deze hectische periode hopen we met het gehele schoolteam van De Schakel er het beste van te 

maken. Via SchouderCom zijn we altijd bereikbaar om op afstand te ondersteunen of eventuele vra-

gen te beantwoorden. 

Dank voor alle medewerking en uw begrip. 

Met vriendelijke groet, 

 

Team basisschool De Schakel 
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