
 

  INFO 1                                                                        WOENSDAG 1 SEPTEMBER 2021  

 

  

Hou de kalender op de webpagina: www.kbsdekwinkslag.nl goed in de gaten.  

Op de website kunt u ook onze schoolgids vinden met alle informatie van onze school.  

WEEK 35    30 augustus t/m 5 september (gouden week)  

Maandag   30 augustus  11.00 uur  Leerlingenraad  

Woensdag  1  

september  

Na schooltijd  Studiedag identiteit (leerkrachten)  

      INFO op internet  

Vrijdag   3  

september  

  Promolessen techniek  

WEEK 36    6 september t/m 12 september (gouden week)  

 Maandag  6  

september  

19.00 uur  OV-vergadering  

 In deze week vinden de omgekeerde oudergesprekken plaats.  

WEEK 37    13 september t/m 19 september (gouden week)  

Woensdag  15 

september  

  Presentaties van de gouden weken 

(schoolbreed)  

WEEK 38    20 september t/m 26 september  

Dinsdag  21 

september  

19.30 uur  MR-vergadering  

Na schooltijd  Kanjeropfrismiddag (leerkrachten)  

Woensdag  22 

september  

13.00 uur  Startviering op het leerplein  

WEEK 39    27 september t/m 3 oktober  

Woensdag   29 

september  

  Start kinderpostzegelactie (groep 8)  

WEEK 40    4 oktober t/m 10 oktober  

Maandag  4 oktober  Gehele dag  Schoolfotograaf (info volgt)  

http://www.kbsdekwinkslag.nl/
http://www.kbsdekwinkslag.nl/
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11.00 uur  Leerlingenraad  
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Dinsdag  5 oktober  Gehele dag  Schoolfotograaf   

Woensdag   6 oktober  ‘s morgens  Start kinderboekenweek  

‘s morgens  Afsluiting Kinderpostzegelactie  

‘s middags  INFO 2 op internet  

        

  

CORONA   

Helaas moet ik nu al meedelen dat Corona onze school heeft getroffen.  

Er zijn in groep 6 en in groep 8 kinderen die thuis in quarantaine zitten, wachtend op de uitslag van de 

PCR-test. Inmiddels zijn er uitslagen bekend en is gebleken dat de kinderen van groep 8 morgen weer 

naar school kunnen komen. De leerling uit hun klas heeft een negatieve testuitslag. Zelf moet deze 
leerling nog wel in quarantaine blijven.  Helaas is bij twee kinderen uit groep 6  Corona vastgesteld. Dat 

betekent dat groep 6 thuis in quarantaine moet blijven totdat de incubatieperiode is afgelopen. Na vijf 

dagen kan een test worden gedaan, bij een negatieve test kunnen de kinderen weer naar school. Als er 
geen test is gedaan dan komt er nog eens vijf dagen quarantaine bij. De ouders van beide groepen zijn 

inmiddels op de hoogte gebracht.  

Alle kinderen van deze groepen en zij die nauw contact hebben gehad met deze kinderen, zitten nu 
thuis in quarantaine. Het is fijn te ervaren dat de GGD zo meedenkt en de school al veel uit handen 

neemt.  

Als u niet gebeld bent door de GGD, dan valt uw kind buiten de groep van bron- en contactonderzoek.  

Dat betekent dat uw kind gewoon naar school kan komen.  

Het is erg jammer dat we nu al zo vroeg in het schooljaar groepen naar huis moeten sturen. 

Ongetwijfeld zullen we hier in de toekomst meer mee te maken krijgen: thuisonderwijs en alle 

perikelen die daarbij horen.  

Het is voor iedereen naar en erg vervelend dat deze kinderen weer online lessen moeten volgen en 

zelfstandig hun werk thuis moeten maken. Er wordt zo weer veel van hen, maar ook van u gevraagd. 

Voor de leerkracht heeft het ook een grote impact. Online lesgeven is erg moeilijk met zoveel kinderen 
in beeld.  

Onder dit bericht leest u de afspraken, die wij hebben gemaakt hier op school met betrekking tot het 

thuisonderwijs.  

Wij hopen op uw begrip en dat u natuurlijk weet, dat wij het veel liever anders zien.  

Voor kinderen met ouders die een cruciaal beroep hebben, geldt nog steeds dat wij deze kinderen 

opvangen, mits zij klachtenvrij zijn.  

U wordt middels mails door mij (Ingrid Heins) op de hoogte gehouden. Dringende vraag mijnerzijds: 

mocht u thuis met positieve zelftesten of PCR-testen te maken krijgen, wilt u dit dan aan mij doorgeven 

per mail of per telefoon. Niet via de leerkracht van uw kind.  

  

  

  

NIEUWE LEERLINGEN  

We hebben op 23 augustus 7 nieuwe leerlingen mogen begroeten in groep 1a/2a en 1b/2b, te weten 

Mees Risse, Vayèn Osseforth, Jesse Sibelt, Milan Sibelt,  Kayleigh Mercier en Bram Veltrop. We hopen, 

dat ze zich snel thuis voelen en wensen hen een fijne tijd bij ons op school.  
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GOUDEN WEKEN  

Bij ons op school hebben wij aan het begin van het schooljaar de Gouden weken.   

Dit houdt in, dat wij enkele weken extra aandacht schenken aan de groepsvorming. De kinderen 

verkennen elkaar, de leerkracht en de regels. Deze eerste weken zijn daarom ontzettend belangrijk 

voor het creëren van een goed pedagogisch klimaat in de groep.   

  

  

KANJERTRAINING   

Vooral in deze eerste weken van het nieuwe 

schooljaar doen we ook verschillende 

samenwerkingsoefeningen waarbij we veel 

samenspelen en samen dingen ondernemen. 

Ieder kind houdt een stuk van de 'parachute' 

vast, zodat de bal op het doek blijft liggen.  

Eén van de kinderen mag onder het doek door 

kruipen terwijl de rest het doek samen 

omhooghoudt. Niet loslaten!  

  

  

  

  

KINDERTALENTENFLUISTERAAR  

Als team zijn we dit schooljaar goed gestart met onze derde cursusdag tot 

kindertalentenfluisteraar. En… we mogen nu nog een bord op onze gevel 

hangen: kindertalentenfluisteraarschool. Dat betekent dat wij als 

leerkrachten de deskundigheid hebben om talentgesprekken te voeren en 
dat we als de school ons gaan inzetten om elk kind op de Kwinkslag 

zijn/haar talent te leren kennen.  

En wat is dan een talent en hoe gaat dan zo’n gesprek?  

Het gaat over dat kinderen zich bewust worden dat talent niet gaat over het uitblinken in een bepaalde 

activiteit, maar dat het juist gaat over activiteiten die je leuk vindt, die je voldoening geven, en die 

maken dat de tijd vliegt. Eén van de eerste vragen is ‘waar word jij blij van’? Ze mogen hierover vrijuit 

vertellen en als leerkrachten luisteren we vooral en stellen open en nieuwsgierige vragen. Als kinderen 

hun eigen talenten onder woorden kunnen brengen kan, met ondersteuning  van een talentenkaarten, 

kan dit bij dragen tot een positief zelfbeeld. En dat geeft meer veerkracht en weerbaarheid waardoor 

kinderen leren beter om te gaan met de uitdagingen die op hun pad liggen.  

In de gouden weken heeft elk kind met de eigen leerkracht een gesprek, waarbij een mooie woordwolk 

gemaakt wordt. Deze nemen ze ook mee naar huis.  

Later in het schooljaar gaan we nog meer activiteiten met deze talenten doen in de klas en als team, 

want tja…. er is hiermee nog zoveel moois mee te ontdekken als kind, als leerkracht en als ouder.   

 ‘JE GUNT IEDER KIND ZIJN EIGEN 

TALENT’  
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STARTVIERING  

Zoals u van ons gewend bent, starten we het schooljaar altijd met een gezamenlijke viering. Wegens de 
quarantaine in twee klassen, is deze verzet naar woensdag 22 september. Het thema van deze viering 

is: ‘Samen een geheel’.   

  

  

E-MAILADRESSEN   

Groep 1/2A:      a.nijenhuis@catent.nl  en m.schottert@catent.nl     

Groep 1/2B:       r.habers@catent.nl     

Groep 3:       atb.smit@catent.nl en k.vanhamersveld@catent.nl     

Groep 4:       p.hermes@catent.nl en m.meijerink@catent.nl     

Groep 5:       m.kemp@catent.nl en k.deputter@catent.nl   

Groep 6:        k.vanhamersveld@catent.nl  en e.stoeten@catent.nl   

Groep 7:        k.wienen@catent.nl   en a.jansen@catent.nl  

Groep 8:       c.visscher@catent.nl en a.jansen@catent.nl  

Leerkracht Ondersteuner:   a.steenhuis@catent.nl   

Remedial Teacher:     h.twisk@catent.nl   

Intern Begeleider:     ib.kwinkslag@catent.nl   

Directeur en administratie:   directie.kwinkslag@catent.nl   

  

  

EVEN VOORSTELLEN  

Dit schooljaar zijn we gestart met drie nieuwe leerkrachten. Hieronder stellen ze zichzelf even voor:   

  

Juf Emmelie Hallo, mijn naam is Emmelie Stoeten. Ik ben 24 jaar oud en woon in 
Bergentheim. Ik heb onlangs de PABO afgerond en sta nu voor groep 6. Daarnaast 

doe ik de plus-groep op de woensdag en de donderdag en val ik ook in bij andere 

klassen binnen deze school. Afgelopen zomer heb ik gewerkt op een zomerkamp 
voor kinderen met autisme, dit was een erg leuke uitdaging. Momenteel doe ik 

ook de Daltonopleiding en de opleiding Toegepaste Psychologie. In mijn vrije tijd 
vind ik het leuk om te bakken, mountainbiken, series te kijken en gezellig koffie te 

drinken met vriendinnen. Ik kijk erg uit naar aankomend jaar met groep 6, de  

plusgroep en de andere groepen. We gaan er samen met elkaar een leuk jaar van 

maken! Groetjes, Emmelie   

  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

Juf Kyra Bij deze wil ik mij graag even voorstellen. Sommigen van jullie kennen 
mij misschien al. Dat komt omdat ik twee jaar geleden stage heb gelopen in 

groep 5/7 bij juf Ageeth en in groep 1/2 bij juf Petra. Toen heb ik de Kwinkslag 

als een ambitieuze en betrokken school ervaren waarin ik mij als stagiair erg 
goed kon ontwikkelen. Volgend jaar is mijn laatste jaar van mijn studie en ik 

mag mijn eindstage op KBS de Kwinkslag lopen. Samen met Manon sta ik voor 
groep 5! Momenteel woon ik in Zwolle maar zelf kom ik uit Bergentheim. 

Slagharen ken ik al aardig goed omdat ik familie heb die daar vandaan komt. 

Daarnaast kan ik mij ook erg vinden in de kernwaarden van het dalton 

onderwijs. Dit jaar zal ik dan ook onder andere bezig zijn met het behalen van 

mijn daltoncertificaat.   
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Naast juf ben ik ook nog fotograaf. Dat doe ik ondertussen al 8 jaar. Lesgeven en fotografie is voor mij 
echt een perfecte combinatie. Zo zijn er veel mogelijkheden waarin ik mijn creativiteit kwijt kan en ik 

kan mijn pedagogische vaardigheden inzetten tijdens een gezinsshoot.   

Ik heb erg veel zin in dit jaar samen met groep 5 en alle andere leerlingen en collega’s van de Kwinkslag!   
Groetjes Kyra  

------------------------------------------------------------------------------  

  

Juf Karin Mijn naam is Karin Wienen en ik kom het team versterken in groep 7. 
Na 10 jaar als apothekersassistente te hebben gewerkt, besloot ik weer te 

gaan studeren en leraar basisonderwijs te worden. In 2017 heb ik mijn 

diploma behaald. Sindsdien heb ik gewerkt als invalleerkracht en heb ik 
ervaring opgedaan in alle groepen op heel veel verschillende basisscholen. Ik 

woon in Zwolle, ben getrouwd en heb twee kinderen: een dochter van 15 en 

een zoon van 13. In mijn vrije tijd lees ik graag en ben ik actief bij de scouting 
als groepsbegeleider en plusscout. Ik heb er veel zin in. Heeft u vragen stel ze 

dan gerust. Hartelijke groeten,  

Karin Wienen  

  

  

  

  

Student  

Hallo allemaal,  

Mijn naam is Robin Nijenhuis en ik mag dit jaar op jullie school stage 

komen lopen in groep 4, hier heb ik enorm veel zin in!  Ik ben 21 jaar 

oud en zit in het derde jaar van de opleiding onderwijsassistent, deze 
opleiding volg ik op het Alfa College in Hardenberg.  

 In mijn vrije tijd kun je mij vinden op het voetbalveld of achter een 

drumstel, verder heb ik nog een bijbaan bij de Lidl. Groet, Robin  

  

     
DALTON  

Sinds vorig schooljaar zijn wij officieel een Daltonschool, hier zijn wij natuurlijk nog steeds erg trots op. 

Dit jaar staan er weer nieuwe ontwikkelingen op het programma, waarin wij aan onze aanbevelingen 

vanuit de visitatie gaan werken. Voorbeelden hiervan zijn samenwerkend leren, reflectie en de taak. In 

de INFO zullen we jullie op de hoogte houden van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van 

Dalton. Want Dalton dat doe je niet, dat ben je!  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

GYMROOSTER  

Hieronder het rooster van de gymlessen.  

We verwachten van alle kinderen goed schoeisel en goed zittende gymkleding.  
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Maandag  12.45-13.30 

uur   

Groep 6/ groep 7   Juf Ageeth/ juf Emmelie  

  13.30-14.15 

uur  

Groep 1/2A en 1/2B  Juf Ria en juf Monique  

Dinsdag   12.00-12.45 

uur  

Groep 4   Juf Petra  

  12.45-13.30 

uur  

Groep 3  Juf Astrid  

  13.30-14.15 

uur  

Groep 5  Juf Manon  

Woensdag  12.45-13.30 

uur  

Groep 8  Juf Ageeth  

Donderdag  12.00-12.45 

uur  

Groep 7 / groep 3  Juf Karin /juf Astrid  

  12.45-13.30 

uur  

Groep 6/ groep 4  Juf Karin /juf Petra  

  13.30-14.15 

uur  

Groep 1/2A en 1/2B  Juf Ria en juf Monique  

Vrijdag  

  

12.45-13.30 

uur  

Groep 8  Juf Chantal  

 13.30-14.15 

uur  

Groep 5  Juf Manon en Juf Kyra  

  

BOUW SCHOLEN  

Afgelopen week heeft de gemeente Hardenberg de locatie voor de bouw van de twee scholen bekend 

gemaakt in de Toren.  

Dit democratische besluit is genomen nadat de raad hierop een meerderheid aan stemmen had 

gegeven. De Gemeente heeft daarna een overhaaste beslissing genomen om direct de volgende dag 

een persbericht uit te laten gaan, zonder daar eerst de scholen van op de hoogte te brengen. De beide 
schoolbesturen hebben ook niet aan tafel gezeten tijdens dit locatieonderzoek. Ooit, in november 2020, 

is er een mededeling naar het schoolbestuur geweest dat een ijverige ambtenaar een document op 

tafel heeft gelegd, waarin de planning van de scholen van de gemeente Hardenberg stond.  

En voor Slagharen betekende deze vondst dat het jaartal 2022 werd genoemd. In diezelfde mededeling 

is genoemd dat de gemeente een onderzoek zou gaan starten naar een locatie waar beide scholen in 

één gebouw het onderwijs gaan verzorgen. Alleen het Plaatselijk Belang van Slagharen is concreet partij 
geweest in dit onderzoek. De schoolbesturen zijn geen partij geweest, ook al suggereert dit persbericht 

dat zij wel deelgenoot waren aan dit onderzoek. De Gemeente heeft inmiddels haar excuus aan het 
schoolbestuur gemaakt.   

Alle informatie tot nu toe vanuit de Gemeente mocht alleen met de MR gedeeld worden en moest 

verder geheim blijven. De Gemeente wilde als eerste het bericht naar buiten brengen.  De MR van 
beide scholen zijn dus van meet af aan geïnformeerd door het schoolbestuur. Deze locatiekeuze is 

de eerste stap naar een nieuw schoolgebouw, waarin de beide scholen van Slagharen apart hun 

eigen onderwijs gestalte kunnen en blijven geven.  

De procedure die bij nieuwbouw van een scholencomplex hoort is langdurig. Ons schoolbestuur is dan 

ook van mening dat het jaar 2022 een overschat idee is. Zij verwachten dat de ontwikkelingsplannen en 

daadwerkelijke bouw nog wel enkele jaren in beslag gaan nemen.  
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Nu de locatie bekend is, worden de scholen concreet betrokken bij de rest van alle plannen. Dat 
betekent voor de Kwinkslag dat er een klankbordgroep van ouders (MR en OV), leerkrachten en 

directie geformeerd wordt, die positief haar invloed kan uitoefenen op de realisatie van het ontwerp 

van de school, met in gedachten de onderwijskundige (Dalton)visie van onze school voor ogen. 
Tegen de tijd dat dit aan de orde komt, kunt u een oproep verwachten.  

De MR is tot nu toe steeds geïnformeerd.  

Tot slot nog dit: nadat bekend was geworden dat er een nieuwbouw zou plaatsvinden, is er meteen 
geopperd om te stoppen met de realisatie van het mooie groene plein. In overleg met de MR en 

schoolbestuur is besloten om juist wel door te gaan met de ontwikkeling van dit mooie groene plein, 
want juist de kinderen die nu op school zitten, verdienen ook zo’n mooie speel- en ontdekplek. En zoals 

eerder gezegd het kan nog jaren duren. De bedoeling daarnaast is om het plein van de Kwinkslag zoveel 

mogelijk in takt te laten tijdens de bouw, want de provincie Overijssel heeft er ook geld in gestoken en 
wil er naartoe dat alle scholen in haar provincie een groene uitstraling krijgen. Bovendien heeft de 

Regenboog uitgesproken dat ook zij naar een groen plein willen. Dus wellicht is het mogelijk om ons 

plein door te trekken naar de rest van het plein dat overblijft na de voltooiing van de bouw. Deze wens 
is aan de klankbordgroep om concreet uit te spreken in de ontwikkelgesprekken.  

  

VERLOFAANVRAAG (d.m.v. het aanvraagformulier verlof)  

Mag ik mijn kind buiten de schoolvakantie meenemen op vakantie?  

U mag uw kind niet meenemen op vakantie buiten de schoolvakanties. Doet u dit wel, dan overtreedt u 

de Leerplichtwet en bent u strafbaar. Kunt u door uw werk in geen een van de schoolvakanties in een 

schooljaar op vakantie? Leidt op vakantie gaan tijdens een schoolvakantie tot onoverkomelijke 
bedrijfseconomische risico’s? Dan kunt u 1 keer per schooljaar een verzoek indienen voor verlof buiten 

de schoolvakanties  

Vrij buiten de schoolvakanties  

Soms kunt u door uw werk tijdens geen enkele schoolvakantie in het schooljaar met uw gezin op 
vakantie. Als u seizoensgebonden werk doet, bijvoorbeeld in de agrarische sector. Of als u met 

piekdrukte te maken krijgt juist tijdens schoolvakanties. In dat geval kunt u een verzoek indienen voor 

verlof buiten de schoolvakanties: beroep op vrijstelling.  

Toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties aanvragen (verlofformulier is aan te vragen op 

school)  

U vraagt toestemming bij de directeur van de school. Dit moet u uiterlijk 8 weken voordat u op vakantie 

gaat doen.  

De directeur kan u om verklaring vragen waaruit blijkt dat u niet tijdens de reguliere schoolvakanties op 

vakantie kunt gaan. En dat wanneer u wel in die periode zou gaan, dit leidt tot onoverkomelijke 

bedrijfseconomische risico’s. Doordat u bijvoorbeeld een groot deel van uw omzet of inkomsten mis 
zou lopen. Een accountant zou een dergelijke verklaring voor u op kunnen stellen.  

De schooldirecteur beslist of uw kind extra vrij krijgt van school. De schooldirecteur mag uw  kind 

maximaal 10 schooldagen vrij geven. Langer dan 10 schooldagen extra vakantie bij de 
schoolvakanties om kan nooit. Ook niet door de leerplichtambtenaar. Voorwaarden verlof buiten de 

schoolvakanties Uw kind kan alleen vrij krijgen als:  

U kunt aantonen dat u door uw werk niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kunt; het 
verlof niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie valt;  

het gaat om een gezinsvakantie, die niet langer duurt dan 10 schooldagen;  

U onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s loopt als u op vakantie gaat gedurende een 
schoolvakantie.  

U kunt deze aanvraag met het aanvraagformulier slechts 1 keer per schooljaar doen.  

Vrij voor bijzondere omstandigheden  

U kunt ook vrij vragen voor uw kind bij bijzondere omstandigheden. Bijvoorbeeld bij belangrijke 

familiegebeurtenissen, zoals een begrafenis of huwelijk. Ook dit mag alleen als de schooldirecteur of de 

leerplichtambtenaar hier vooraf toestemming voor geeft.   

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/wanneer-hoeft-mijn-kind-niet-naar-school
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/wanneer-hoeft-mijn-kind-niet-naar-school
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Voor bijzondere omstandigheden kan de schooldirecteur u toestemming geven als u voor maximaal 10 
schooldagen per schooljaar vrij vraagt. Als u voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar vrij vraagt, 

moet de leerplichtambtenaar toestemming geven. Bezwaar maken tegen beslissing schooldirecteur  

Bent u het niet eens met de beslissing van de schooldirecteur of de leerplichtambtenaar? Dan kunt u 
schriftelijk bezwaar maken bij degene die de beslissing heeft genomen.   

  

LEERLINGENRAAD  

Hallo, wij zijn de leerlingenraad.   

Groep 5: Coen en Sophie  

Groep 6: Milan en Tessa  

Groep 7: Senn en Noreen  

Groep 8: Jorn en Marit  

Wat is er in de eerste vergadering besproken?  

- Nieuwe School: Onze scholen gaan niet samen, wij blijven KBS De Kwinkslag. Het wordt vast prachtig. - 

De gouden weken zijn besproken en geregeld. Over enkele weken hebben we een gezamenlijke 

presentatie op het leerplein.  

- Bij nieuwe ouders wordt de rondleiding door 2 kinderen gedaan.  

- We zijn trots op ons plein, dus is er in iedere klas besproken dat je geen takken van bosjes afbreekt. 

Gebeurt dit per-ongeluk, dan is dit geen probleem. Expres? Dan zijn er consequenties.   

Groetjes Senn en Noreen.   

  

HOE GEVEN WE ONLINE LES OP DE KWINKSLAG  

• In de gehele school werken we via Google Classroom. Inloggen via MOO.nl en via de 

snelkoppeling komt u dan op Google Classroom.    

• Thuisonderwijs is gewone lestijd, dus de leerkracht is de gehele lesdag online voor 

vragen.    

• De rekenles, taalles, de spellingsles en een andere les met instructie, dat kan technisch 
lezen, begrijpend lezen, Engels, aardrijkskunde, geschiedenis of natuur zijn, gaan online 

door. Dit kan op de gewone tijden volgens het rooster.    

• Alle kinderen zijn verplicht online bij de uitleg, zo worden alle leerlingen iedere dag wel 
even gezien.    

• Verder wordt er taakwerk opgegeven via Google Classroom, dit is niet vrijblijvend en 

moet dus gemaakt worden. Op deze momenten kunnen de kinderen dus ook vragen stellen 

of kan aan hen voortgang geboden worden.   

• De pauzes blijven behouden, ook de kinderen thuis hebben een pauze nodig.   • 
 Wanneer er gym op het rooster staat, wordt hier een bewegingsspel of een 

vervangende opdracht gegeven.    

• Let op, bij een korte quarantaine geven we geen opladers mee. Wanneer aan het einde 
van de dag de Chromebook bijna leeg is of niet genoeg voor de volgende dag, kunt u deze 

gewoon (via het raam) weer inleveren. De volgende dag kan deze weer opgeladen 

opgehaald worden.    

• De ouders zijn thuis verantwoordelijk voor het gedrag van de leerling. Wanneer hij of zij 

stoort of niet goed meedoet, kan er een belletje volgen.    

• Wanneer alleen één leerling in quarantaine zit, dan is deze bij de uitleg van de lessen 
online ingelogd, de verwerking maakt hij zelfstandig. Om 8.30 wordt online besproken 

welke tijden hij/ zij online moet zijn. Het Chromebook wordt vóór 8.20 uur opgehaald i.v.m. 

drukte bij de ingang.    
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• Wanneer de gehele klas in quarantaine moet, worden de Chromebooks + andere 
werkboeken tussen 8.45 en 9.00 uur opgehaald i.v.m. drukte bij de ingang. De eerste online 

lesdag start dan om 9.30 uur.    

   

    
  

  

LET OP: als u nog een kind thuis heeft dat nog niet naar school gaat, denkt u er dan aan om uw kind 

in te schrijven! Formulieren zijn bij de conciërge te verkrijgen.  

  

  

  

BIJLAGE: 1.   

Definitieve locatie basisscholen  

  

  

  

  

  

  

  


