
Beste ouders, 

 

Vanochtend zijn wij met het team van de Sint Joris bij elkaar gekomen (met gepaste afstand) 

om eerst even de gevoelens en zorgen te delen en vervolgend om de vervolgstappen te 

bespreken. 

Hieronder geven wij u de eerste belangrijke informatie voor de komende dagen: 

- Wij hebben een opvangplan gemaakt voor de kinderen van wie de ouders in vitale 

beroepen werken. Iedere dag zullen er twee medewerkers en studenten minimaal op 

school aanwezig zijn om hier op een goede wijze invulling aan te geven. Deze 

leerlingen krijgen geen onderwijs, maar een programma vergelijkbaar met de 

thuissituatie.  

Wij realiseren ons dat voor ALLE ouders het de komende weken een uitdaging wordt 

en wensen u veel succes om alles met en voor uw kinderen zo goed mogelijk 

gerealiseerd te krijgen.  

 

- Wij hebben voor alle groepen een programma/aanbod gemaakt om de komende 

periode thuis mee aan de slag te gaan. Dit is niet vrijblijvend aanbod. Het is echt de 

bedoeling dat alle kinderen dit oppakken. Op de eerste plaats voor zichzelf, maar ook 

voor gelijkmatige ontwikkeling van de groep. 

Het programma van de verschillende groepen staat hieronder kort of langer 

beschreven. 

Wij hebben geprobeerd om voor alle groepen dezelfde lijn aan te houden, maar 

merken dat voor het werk thuis er toch echt verschillen zijn in aanbod en 

mogelijkheden per groep. U zult dus merken dat er verschillen zijn in de taken en 

werkwijze per groep.   

 

- Voor het werken thuis stellen wij hier en daar schoolmaterialen beschikbaar, waarbij 

wij er in goed vertrouwen vanuit gaan dat de kinderen er zorgvuldig mee omgaan en 

deze wanneer de school weer opent netjes terugkomen. 

 

- Dinsdag 17-03-2020 zullen de pakketten met leermaterialen door de 

leerkrachten/studenten bij u thuis worden gebracht. Groep 7-8 heeft afgelopen 

vrijdag al de materialen meegekregen. Kinderen die toen afwezig waren krijgen het 

thuis. 

 

- Indien er gezinnen thuis mogelijk een digitaal leermiddel nodig hebben (chromebook) 

om het aanbod van de groep te kunnen volgen, dan kunt u hiervoor een mail sturen 

naar directie@jorisheumen.nl. Wij gaan dan kijken of dit mogelijk is. 

 

- Indien kinderen de komende weken willen lezen, maar geen boeken thuis hebben, 

dan kunt u een mail sturen naar kimvanginkel@jorisheumen.nl. Zij zal dan bekijken of 

het mogelijk is om een aantal boeken op school op te komen halen.  
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- De leerkrachten bellen iedere week hun leerlingen/hun ouders om te horen hoe het 

gaat. Enerzijds om te informeren naar de thuissituatie (onze sociale betrokkenheid) 

en anderzijds hoe het loopt met het schoolwerk. Wanneer wij het nodig achten voor 

kinderen/gezinnen zal dit vaker gebeuren. 

 

- Het spelen/ hangen op het schoolplein van de kinderen met elkaar vinden wij niet 

passend bij de genomen maatregelen om dit coronavirus te bestrijden. Wij zullen het 

dan ook niet toestaan, maar willen wel voor dit moment een uitzondering maken 

voor ouders die SAMEN met hun kind op het schoolplein willen spelen bewegen en 

daarmee verantwoordelijk kunnen zijn voor de afstand om eventuele besmetting te 

voorkomen.   

 

Wij hopen u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u nog 

vragen, stel ze dan gerust. 

 

Groep 1-2. 
De kinderen uit groep 1-2 krijgen een thuiswerkmapje. Wat de kinderen met het 
thuiswerkmapje kunnen doen, tips en nog meer thuisactiviteiten staan uitgewerkt bij onze 
groep onder de knop 'thuis onderwijs’ op onze website. 
Indien er nog vragen zijn kunt u ons per mail bereiken: 
Veerle.wijnen@jorisheumen.nl  
Marjan.lucassen@jorisheumen.nl  
 

Groep 2-3. 
Voor de leerlingen van groep 2-3 is alle informatie te vinden op de site onder de pagina: 
Thuiswerk, groep 2-3. 
De benodigde (les)materialen worden morgen voor de middag bij u thuis afgegeven.  
Indien er nog vragen zijn kunt u ons per mail bereiken: 
lilian.mooij@jorisheumen.nl  
ilse.mol@jorisheumen.nl  
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Voor de leerlingen van groep 2-3 is alle informatie te vinden op de site onder de pagina: 
Thuiswerk, groep 2-3. 
De benodigde (les)materialen worden morgen voor de middag bij u thuis afgegeven.  
Indien er nog vragen zijn kunt u ons per mail bereiken: 
lilian.mooij@jorisheumen.nl  
ilse.mol@jorisheumen.nl  
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Groep 4-5 en 5-6. 
Alle les- en werkboeken worden door de leerkracht of stagiair afgegeven bij uw thuis. Indien 
u niet thuis bent, leggen we het voor de deur. Op de takenkaarten staat voor de komende 
weken vermeld wat uw kind per dag moet doen. De takenkaarten kunt u ook op de website 
onder groep 4-5 en 5-6 thuiswerk vinden. 
 
Bij de vakken rekenen en spelling en technisch lezen (alleen voor groep 5) ontvangt u later 
deze week per email instructiefilmpjes van een van de leerkrachten. Laat uw kind dit 
instructiefilmpje kijken, voordat hij/zij aan de opdracht begint.  
Tijdens het technisch lezen hanteren wij de strategie voor-koor-door. Eerst leest u de 
woordrijen hardop voor, dan lees je het samen hardop en dan uw kind alleen (hardop). 
Blijven terugkijken kan een handig hulpmiddel zijn bij het maken van de opdrachten.  
 
IN HET KADER VAN DE AVG WET IS HET NIET TOEGESTAAN OM DEZE FILMPJES OP WELKE 
MANIER DAN OOK TE DELEN OF TE VERSPREIDEN. 
 
Bij alle andere vakken vragen wij u als ouder, uw kind zoveel mogelijk te ondersteunen, daar 
waar nodig en mogelijk.  
 
Op de weektaak, onder het kopje "extra taken" staat vermeld wat uw kind kan doen als de 
taken van de desbetreffende dag af zijn. Denk bijvoorbeeld aan Muiswerk, oefensoftware 
via www.moo.nl (uw kind kan inloggen met voornaam.achternaam@jorisheumen.nl + het 
door hem/haar gekozen wachtwoord).  
 
Zoals u wel zult begrijpen, gaat de activiteit Scoor 'n boek op 2 april niet door. 
Voor vragen over het thuiswerk, kunt u via de mail contact met ons opnemen. 
Teun.deboer@jorisheumen.nl  
Linda.derks@jorisheumen.nl  
Silvia.pol@jorisheumen.nl  
Kim.vanginkel@jorisheumen.nl  
 

Groep 7-8 
Voor de leerlingen van groep 7-8 is alle informatie te vinden op de site onder de pagina: 
Thuiswerk, groep 7-8. 
Indien er nog vragen zijn kunt u mij per mail bereiken: 
diny.bartels@jorisheumen.nl  
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