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                                                                                       16 maart 2020 

         Aan: alle ouders 

Betreft: Invulling (thuis)onderwijs 

Zondag 15 maart heeft de overheid besloten dat alle scholen moeten sluiten 
tot 6 april in verband met het Corona virus. Wij realiseren ons de enorme im-
pact voor u en uw kind(eren), echter zijn wij blij met de duidelijkheid die hier-

mee is gegeven in het belang van de algehele volksgezondheid. 

Opvang: 

In principe raden we u aan om uit veiligheidsredenen uw kinderen indien moge-
lijk thuis te houden. Leerlingen waarvan de beide ouders in vitale beroepen 
werkzaam zijn en het niet lukt om opvang te regelen, kunnen op school worden 
opgevangen. Wij verzoeken u een dag van te voren (vóór 20.00 uur) via de mail 
m.hoekman@wolderweide.nl aan te geven of uw zoon of dochter moet wor-
den opgevangen. Op deze manier weten wij wie wij kunnen verwachten. Voor 
alle overige ouders geldt dat zij zelf opvang moeten regelen. Ook binnen ons 
eigen team zijn leerkrachten afwezig en blijven thuis volgens de richtlijnen van 
het RIVM. De overige leerkrachten die zich wel fit genoeg voelen zijn ingedeeld 
voor eventuele opvang van kinderen. Dagelijks zullen er maximaal 4 leerkrach-
ten en minimaal 2 leerkrachten op school aanwezig zijn voor de opvang van 

kinderen. 

Thuis werken: 

U zult begrijpen dat wanneer er 3 weken geen onderwijs gegeven kan worden 
dit invloed heeft op het leren van uw kind. Hierdoor heeft een groot gedeelte 
van team Wolderweide vandaag bij elkaar gezeten en gesproken over de aan-
pak en wat wij per leerjaar kunnen aanbieden. De komende 3 weken zal het 
doel van ons onderwijs met name zijn: herhaling van de lesstof en het bijhou-

den.  

Elke leerkracht zal per week middels de Parro App aangeven wat wij verwach-
ten wat uw zoon en/of dochter en wat er thuis gedaan kan worden. U krijgt 
vandaag van alle leerkrachten een bericht. U moet dan denken aan inlogcodes 
voor werk op de laptop/PC/tablet, werkstukken, nieuwsbegrip, lezen enzo-
voort.  Mocht u geen beschikking hebben over een laptop/PC/tablet en dit is 
wel gewenst, kunt u dit aangeven bij uw eigen leerkracht. Wij zullen dan mee-
denken over een oplossing. Alle leerkrachten zijn via de mail te bereiken. (Zie 

schema voor mailadressen leerkrachten) 

Ook voor uw kind is ‘thuisonderwijs’ nieuw. Enige begeleiding/ondersteuning is 
zeker in het begin zeer gewenst. Als laatste vragen wij uw begrip en geduld; niet 

alles zal direct perfect verlopen.  

Paasviering Woe 8 april 

Studiedag  
Goede vrijdag vrij 

Do 9 en vrijdag 10 

april                      

Tweede Paasdag vrij Ma 13 april 

Wieltjesdag gr 5 t/m 8 
 
Wieltjesdag gr 1 t/m 4 

22 april  

23 april 

Koningsspelen  24 april 

Meivakantie 27-04 t/m 08-05-20 

Korfbaltoernooi 12 en 13 mei 

Hemelvaart  21 en 22 mei vrijd 

Schoolreisje 28 mei 

Avondvierdaagse 15 t/m 18 juni 

Studiedag  vrij 19 juni 

Voor de meest actuele 
data kijkt u op: 
www.wolderweide.nl  

Van Beekweg 7 

3851 LP Ermelo 

info@lunchkidz.nl 

www.lunchkidz.nl 

06 19252270 

06 33375003 

                                     KvK 65217055  

mailto:info@lunchkidz.nl


Groep: Mail adressen leerkrachten: 

½ A (Rupsen) m.denhartog@wolderweide.nl D.Rood@wolderweide.nl  

½ B (Bijen) P.Huisman@wolderweide.nl l.vandenboogert@wolderweide.nl  

½ C (Vlinders) i.zalait@wolderweide.nl b.hofman@wolderweide.nl 

½ D (Lieveheersbeestjes) l.treur@wolderweide.nl c.delen@wolderweide.nl 

3a a.huijsmans@wolderweide.nl 

3b s.meijer@wolderweide.nl  

4 a.kijkindevegt@wolderweide.nl l.schouten@wolderweide.nl 

4/5 i.schilderman@wolderweide.nl 

5 l.rutteman@wolderweide.nl h.hurink@wolderweide.nl 

6 m.balvert@wolderweide.nl m.mensink@wolderweide.nl 

6/7 m.bruijn@wolderweide.nl 

7 e.daamen@wolderweide.nl 

8 j.bruger@wolderweide.nl r.duiker@wolderweide.nl  

Werk ophalen: 

Voor de groepen 6, 6/7, 7 en 8 ligt er morgen (dinsdag 17 maart) werk klaar om opgehaald te worden. Om niet alle 

kinderen tegelijk de school binnen te laten, gaat dit per groep. Wij houden onderstaand schema aan: 

Groep : Tijd: 

6 09.00 uur 

6/7 09.30 uur 

7 10.00 uur 

8 10.30 uur 

Wij gaan ervan uit dat de leerlingen de boeken/schriften ophalen en meteen weer vertrekken en rekening houden 

met het advies om anderhalve meter afstand van elkaar te bewaren.  

Namens het hele team wensen wij u veel sterkte in de komende periode. Ook nu we fysiek niet meer bij elkaar kun-

nen zijn biedt onze kernwaarde “Samen” een belangrijke meerwaarde in deze tijden. 

Mocht u nog vragen hebben dan horen we dat graag. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de verdere ontwik-

kelingen. 

Met vriendelijke groet, 

Maarten Hoekman 


