
 

 

 

 

 

Lunteren, maandag 16 maart 2020 

 

 

Beste ouders, 

 

We hebben als team met man en macht gewerkt om het thuisonderwijs-

programma op poten te zetten. Het werd toch nog een race tegen de klok om alles 

op tijd af te krijgen, maar het is gelukt. 

 

We bieden u het volgende aan: 

1. Lesmaterialen (vandaag op school op te halen van 12.00 – 15.30) 

2. Roosters per week per groep (bijlagen) 

3. Contactmomenten met leerkrachten (bijlage) 

4. Schrijfmateriaal en regels 

5. Correctie 

6. Parro app 

7. Jarigen 

 

 

1. Lesmaterialen 

Vandaag (maandag 16 maart) kunt u de lesmaterialen ophalen. Boeken, 

schriften en werkboeken worden aangeleverd voor de vakken die op het 

rooster staan. 

 

2. Roosters 

U ontvangt bij deze brief een lesrooster voor deze week. We hebben 

gekozen voor een zogenaamd continurooster. Dat houdt in dat we voor alle 

dagen hetzelfde rooster wat betreft de tijden hanteren. Om uniformiteit te 

houden in het onderwijs en u thuis de nodige structuur te bieden, schrijven 

we dit voor.  

Een dagprogramma ziet er als volgt uit: 

09.00  Bijbelvertelling + eventueel verwerking 

09.40  Rekenles 

10.30  Pauze 

11.00  Spelling 

11.20  Taal 

11.45  Voorlezen 

12.00  Afsluiting 

13.00  Klusjes in huis 

13.30  Diverse taken 

14.00  Einde 



 

 

 

 

Op het rooster van de groepen is precies te zien welke vakken er aan de 

beurt zijn en wat de inhoud van de lessen is. 

De Bijbelvertelling wordt door leerkrachten verzorgd. De bestanden zijn te 

beluisteren via de website. U ontvangt bij deze brief een bijlage met het 

vertelrooster.  

We hebben het onderdeel voorlezen ingevoegd omdat het goed is als ouders 

aan uw kinderen voor te lezen. U kunt bijvoorbeeld een van uw kinderen 

een boek laten uitkiezen. Een gezellig moment om samen te genieten van 

een mooi verhaal. 

Er staat ook een half uur klusjes in huis op het rooster. U bent ook druk 

met allerlei zaken en kinderen kunnen uitstekend assisteren in huis en zo 

u weer werk uit handen nemen.  

Het laatste half uur wordt gevuld met opdrachten die op het rooster staan. 

Het is de bedoeling dat u zich aan het rooster houdt en dat leerlingen de 

opgegeven taken op de aangegeven dag doen. Het is niet de bedoeling dat 

leerlingen vooruit gaan werken. 

 

3. Contactmomenten met leerkrachten 

We kunnen ons voorstellen dat u soms contact wilt opnemen met de 

leerkrachten van uw kinderen of dat de oudere leerlingen zelf de 

leerkracht willen spreken omdat ze vragen hebben. We hebben een rooster 

gemaakt voor contactmomenten (zie bijlage belrooster). Wilt u de 

telefoonnummers van de leerkrachten uitsluitend daarvoor gebruiken? 

 

4. Schrijfmateriaal en regels 

We geven de leerlingen geen schrijfmateriaal mee. Wel hebben we een 

paar regels waar we iedereen aan willen houden. 

De leerlingen van de groepen 3 en 4 schrijven alles met potlood. 

De groepen 5-8 werken met rekenen met potlood. 

Bij de overige vakken wordt er geschreven met een vulpen of balpen.  

Soms hebben leerlingen met rekenen ook een liniaal nodig.  

We raden u aan de volgende materialen aan te schaffen: 

Per kind: potlood, balpen en gum 

Per gezin: een liniaal 

 

5. Correctie 

De leerkrachten zorgen per dag dat er correctiebladen naar u worden 

gemaild of via de parro-app (zie punt 6) worden verstuurd. U kunt zo het 

werk dagelijks nakijken. 

 

6. Parro app 

We zijn druk bezig een app in de lucht te krijgen die werkt via parnassys. 

Via deze app kunnen leerkrachten met u gegevens uitwisselen. U moet 



 

 

 

daarvoor een app downloaden op uw telefoon. Nadere instructie volgt 

hierover als de app in werking is.  

 

7. Jarigen  

In de komende periode zullen er ook leerlingen jarig zijn. De leerkrachten 

zullen op die dag contact opnemen met de jarige. 

 

Kinderen die op school komen omdat er thuis geen oppas is omdat één van de 

ouders een cruciaal beroep heeft, moeten hun boeken en schriften meenemen 

naar school. We volgen op school hetzelfde programma als thuis.  

We verzoeken u dringend tijdig door te geven dat uw kind naar school komt. Dat 

kan via directie@ruitenbeekschool.nl  

 

Een hele opsomming van het thuisonderwijs-programma. We beseffen dat dit ook 

veel van u als ouders zal vergen. Daarom bieden we u een vaste structuur een 

overzichtelijk programma. Er wordt door hulpverleners aangeraden zo’n 

dagprogramma strikt te hanteren. Voor kinderen blijven de dagen overzichtelijk 

en ze weten wat er van ze verwacht wordt. U hoeft ze zelf geen dingen op te 

leggen, het is schoolbeleid om dit zo te doen. Dat kan helpen in de acceptatie bij 

de kinderen. 

 

Veel sterkte gewenst de komende tijd. We hopen dat het niet te lang gaat duren 

en dat we spoedig u als ouders en alle leerlingen hier weer op school kunnen 

ontmoeten. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

L. van Dijk 
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