
 

Corona-brief (versie 23 maart 2020) 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Hierbij actuele informatie en aanvullende/hernieuwde afspraken. 

Algemeen 
 Wat is en blijft het toch een bizarre situatie. Eigenlijk kun je je ogen en je oren niet 

geloven. Veel onzekerheid en de nodige spanning. 

 Ook wij houden de actuele situatie in de gaten. Tussen het schoolbestuur en de 

school lopen korte lijnen. 

 

Thuiswerken door leerlingen 
 Alle leerlingen zijn op dit moment in het bezit van voldoende huiswerk voor deze 

week. 

 Het is echt fantastisch op welke wijze de collega’s het huiswerk voorbereiden. Per 

post, per mail, met de Parro-app, met filmpjes, met een quiz, enz. Super en 

hartverwarmend! 

 Ook voor de leerlingen en de ouder(s)/verzorger(s) ‘petje af’!!! Velen van jullie zijn 

actief en serieus met het huiswerk bezig. Klasse en volhouden! 

 Wij zijn ons bewust van het feit dat het maken van schoolwerk in de thuissituatie niet 

altijd gemakkelijk gaat. Daar hebben we alle begrip voor. Wij vragen zeker niet het 

onmogelijke van de leerlingen en van u. En bovendien; laat u zich niet al te veel 

beïnvloeden door allerlei websites die aangeprezen worden. Beperk de keuze! 

 

Contact met leerlingen 
 Het is aan de leerkrachten op welke wijze zij contact onderhouden met hun 

leerlingen. 

 De contacten, feedback en reacties op het huiswerk vinden (in principe) plaats tussen 

10.00 uur en 14.00 uur. 

 
Contact met ouders 

 Alle ouders/verzorgers worden minimaal één keer per week gebeld om te horen wat 

de stand van zaken is. 

 
Structurele aanwezigheid van teamleden op school van 8.00 uur tot 12.00 uur 

 Maandag  : Henk, Hendrik, Jakob, Alka, Harma 

 Dinsdag  : Henk, Hendrik, Jakob, Alka 

 Woensdag  : Henk, Hendrik, Harma 

 Donderdag  : Henk, Hendrik, Jakob, Alka 

 Vrijdag   : Henk, Hendrik, Harma 

Na 12.00 uur is de school bereikbaar via e-mail (info.debaldakijn@sgperspectief.nl). 



 

 
 

 


