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ONDERWIJS OP AFSTAND  
 

Tijdens de eerste lockdown hebben we al online lesgegeven. We hebben toen gemerkt dat er per groep en 
leerkracht heel verschillend werd omgegaan met de manier waarop er onderwijs werd gegeven. Dit keer 
hebben we goed met elkaar afgestemd over hoe we het onderwijs het beste kunnen inrichten. Uiteraard zullen 
er nog steeds verschillen zijn tussen de groepen en de stromen. We hebben er in elk geval voor gezorgd dat het 
in grote lijnen met elkaar overeenkomt.   
Wij willen u in ieder geval dringend verzoeken géén opnames te maken wanneer wij lesgeven.   
 
Uiteraard kunt u de leerkrachten nog steeds via Parro bereiken zoals u dat gewend bent.  
Voor vragen van leerlingen uit groep 5 t/m 8, die gaan over het schoolwerk, gebruiken we teams als middel. 
De kinderen kunnen hun vraag in de chat stellen en de leerkracht bepaalt het moment wanneer hij/zij hier op 
reageert.   
 

Hieronder kunt u zien wat u vanaf 4 januari kunt verwachten:  
   

   Montessori  Jaarklas  
Groep 1-2  Er worden op 4-1-2021 

Bingokaarten met opdrachten 
verstuurd naar alle ouders.  
  
1x per week is er een 
contactmoment met de groep. U 
hoort van de leerkracht wanneer.  

Er worden op 4-1-2021 
Bingokaarten met opdrachten 
verstuurd naar alle ouders  
  
1x per week is er een 
contactmoment met de groep. U 
hoort van de leerkracht wanneer.  

Groep 3  Iedere dag mogelijkheid 
tot contact voor vragen en/of 
instructie vanaf 9.45 uur  
  
1x per week is er een 
contactmoment met de groep. U 
hoort van de leerkracht wanneer.  

Iedere dag mogelijkheid tot contact 
voor vragen en/of instructie vanaf 
9:00 uur.   
  
1x per week een 
persoonlijk kindgesprek via 
inschrijving in Parro.   

Groep 4  
   

Drie dagen per week contact via 
teams voor instructie en vragen om 
9:45 uur.  
Dagelijks de mogelijkheid 
tot contact voor vragen.  

Iedere dag contact via teams voor 
instructie en vragen om 9:00 uur.   
Dagelijks de mogelijkheid 
tot contact voor vragen.  

Groep 5  Iedere dag contact via teams voor 
instructie en vragen om 9.15 uur  

Iedere dag contact via teams voor 
instructie en vragen om 9:00 uur.  

Groep 6  Iedere dag contact via teams voor 
instructie en vragen om 10.15 uur  

Iedere dag contact via teams voor 
instructie en vragen om 9:30 uur.  

Groep 7  Twee keer per dag contact via 
teams voor instructie en 
vragen om 8.30 uur en 11.30 uur  

Iedere dag contact via teams voor 
instructie en vragen om 10:00 uur.  

Groep 8  Twee keer per dag contact via teams 
voor instructie en 
vragen om 8.30 uur en 11.30 uur.  

Iedere dag contact via teams voor 
instructie en vragen om 8:30 uur.  

http://www.trinoom.nl/


                                                                                    

 
 
 
 
Inzamelings-actie 

Leerlingen, ouders, verzorgers, oma’s en opa’s 
en alle anderen die mee ingezameld hebben; 
namens de Voedselbank en Stichting High 
Hopes, heel erg bedankt voor alle 
levensmiddelen en verzorgingsproducten die de 
afgelopen week door jullie zijn meegenomen.  
In totaal zijn er zo’n 50 kratten vol, opgehaald 

om uiteindelijk weer uitgedeeld te kunnen worden. Dank jullie wel! 

https://voedselbankwijchen.nl 
https://www.facebook.com/Stichting-High-Hopes-
277663689390599/ 
https://www.instagram.com/stichting_high_hopes/ 
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