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Beste ouders/verzorgers, 
 
Het is alweer vijf dagen dat de school gesloten is en het voelt bijzonder leeg. We missen de kinderen, u 
als ouders én de gezelligheid in school! We bevinden ons in een hele nieuwe situatie. Zo leren we in één 
keer dat de wereld niet zo maakbaar is als het soms lijkt. 
De juffen hebben de afgelopen dagen een grote inzet en samenwerking getoond in het samenstellen 
van een thuiswerkpakket op maat. Zij zullen hier de komende weken gewoon mee doorgaan en het 
digitale thuisonderwijs verder onderzoeken en ontwikkelen. 
Graag willen wij u bedanken voor uw inzet, geduld en zorg thuis. Dank voor de diverse complimenten 
die we van u hebben gekregen voor onze handelswijze. We realiseren dat het niet alleen voor ons een 
zware tijd is, maar ook zeker voor u met uw kind(eren) in de thuissituatie! 
Wij wensen u alle goeds toe voor de komende tijd. 
 
Schoolapp 
Fijn dat alle ouders gekoppeld zijn aan de Parro-schoolapp! Vanaf 1 april zal de “oude” schoolapp 
helemaal komen te vervallen. U kunt deze dus verwijderen van uw telefoon. Omdat in deze tijd de app 
zeer intensief gebruikt wordt, kan het voorkomen dat er een storing optreedt door overbelasting. Maakt 
u geen zorgen, dit lost vaak vanzelf weer op. Wij zijn naast de Parro-app natuurlijk altijd bereikbaar via 
mail. 
 
Thuisonderwijs 
Graag willen we u als ouder meegeven dat het niet de bedoeling is dat al het thuisonderwijswerk bij u 
grote spanningen oplevert of de druk verhoogt. Wij zijn als team ook aan het zoeken naar de juiste 
manier om het thuisonderwijs te stroomlijnen want hebben dit ook nog nooit eerder zo meegemaakt. 
Merkt u dat het schoolwerk op dit moment in uw gezin niet werkt, geef dat dan gerust aan bij de 
leerkracht. 
 
De relatie met je kind staat echt voorop. Je wil dat ze hier straks op terugkijken met een geborgen 
gevoel, iets wat je samen hebt doorstaan en niet als een nare tijd waarin heel veel moest, er veel stress 
was en ruzie in huis. Op elkaars lip zitten is al intens genoeg. 
 
Mocht u zoeken naar tips voor de thuisisolatie met kinderen klik dan hier 
 
Tips 
Graag geven wij u hieronder nog de volgende twee links door. De afleveringen van geflipt worden 
gemaakt door twee collega leerkrachten vanuit onze Stichting PCBO Baarn Soest. Door deze filmjes 
houden kinderen makkelijk en op een leuke manier structuur in hun thuisonderwijs: Geflipt 
Op schooltv is voor alle groepen iets te vinden. U vindt onder de jaargroep de leukste leerzame filmpjes:  
Schooltv 

 

 
Zorg goed voor uzelf en voor elkaar en we hopen 
iedereen snel weer in gezonde omstandigheden te zien! 
 

https://psychogoed.nl/corona-tips-voor-een-thuis-isolatie-met-kinderen/?ct=t(Nieuwsbrief_2020-07-corona)&mc_cid=a720028953&mc_eid=db26311b3a
https://www.youtube.com/benjegeflipt
https://www.npostart.nl/collectie/POMS_S_NPO_16028656

