Terwispel, 16 maart 2020
Beste ouders en verzorgers,
Wat een bijzondere situatie! Geen kinderen binnen de schoolmuren, leerkrachten die
hard werken in lege klassen …
In overleg met elkaar hebben we een programma voor thuisonderwijs in elkaar gezet en
dit ziet er als volgt uit:
1. Voor alle leerlingen van groep 1 t/m 8 liggen er in het eigen lokaal pakketjes klaar
met werkbaden, werkboeken, schriften, e.d. Voor alle groepen is er naast een
papieren pakketje, een online aanbod. Informatie hierover ontvangt u via mail
van de eigen leerkrachten.
2. Elke ochtend mailt de leerkracht van groep 3 t/m 8 rond 8.30 uur het huiswerk
wat de kinderen de desbetreffende dag thuis kunnen/moeten maken. Voor groep
1/2 geldt; zie informatie leerkracht groep 1/2.
3. De pakketjes kunnen dinsdagmorgen 17 maart om 08.30 uur door de leerlingen
van groep 3 t/m 8 worden afgehaald uit de eigen klas. We vragen ouders buiten
te wachten op hun kinderen. De leerlingen van groep 1/2 mogen het samen met
een ouder uit de klas halen. Advies: een stevige tas mee!
4. Indien u (-w kind) niet in de gelegenheid bent/is om de materialen op te halen,
mail dan naar info@ambyld.nl. Samen zoeken we naar een passende oplossing.
5. Naast werk op papier zijn er digitale opdrachten te verwerken. De inlogcodes
ontvangt u van de leerkrachten. Mochten er ouders zijn die geen computer, laptop
of tablet thuis hebben, dan kunt mailen naar info@ambyld.nl. Ook dan zoeken we
samen naar een passende oplossing.
6. Leerlingen die hulp nodig hebben, kunnen de eigen leerkracht mailen. De
leerkracht mailt dan terug. De leerkracht is beschikbaar van 8.30 – 14.30 uur.
7. Correctie: we kunnen het werk natuurlijk niet nakijken. We hopen dat jullie als
ouders/verzorgers met een schuin oog meekijken. Gebruik materialen school. We
vragen aan kinderen en ouders om zuinig te zijn op de schoolspullen. Ze moeten
nog lang mee!
8. Tips voor thuisonderwijs: https://wij-leren.nl/praktische-tips-thuis-leren.php
9. We hopen voor nu dat de kinderen wat kunnen wennen aan de ontstane situatie
en hopen van harte dat we elkaar over drie weken weer fysiek treffen op ’t
Ambyld.
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