
 
 

Update van De Zuidwester d.d. 18 januari 2021 

 

Beste ouders, 

 

Afgelopen zondag meldde de NOS dat het kabinet het besluit heeft genomen om de 

scholen op 25 januari nog niet te heropenen.  

Dit betekent onder andere dat het thuisonderwijs langer gaat duren. 

Je hoort verschillende signalen in het land van voor – en tegenstanders. Op korte 

termijn lijkt het opengaan van scholen wellicht een goede oplossing, die voor de 

langere termijn wellicht tot grotere problemen kan leiden. We weten het niet. 

Wij weten wel dat het thuisonderwijs niet altijd makkelijk is. Het team ondersteunt 

de kinderen en u daar waar kan, door o.a. te zoomen, door duidelijke weektaken te 

maken met instructiefilmpjes en op de werkdagen bereikbaar te zijn om vragen te 

beantwoorden. 

 

Vandaag is het team van De Zuidwester weer bij elkaar gekomen via Teams. 

Iedereen mist het persoonlijke contact met de kinderen en u, maar iedereen blijft 

positief. Hieronder leest u punten die voor u van belang zijn. 

 

➢ Deze week worden alle ouders / kinderen gebeld. 

 

➢ Extra Zoommomenten. 

ZOOM voor de leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 

Het vaste klassikale ZOOM moment blijft. 

Om extra contact met de kinderen te hebben, hebben de leerkrachten van de 

groepen 3 t/m 8 een extra inloopspreekuur ZOOM. De leerkrachten zijn 

natuurlijk al 8 uur per dag beschikbaar voor vragen over het thuiswerk via de 

e-mail. Dit moment is vooral bedoeld voor een persoonlijk momentje met de 

juf. Bijvoorbeeld als ze iets willen vertellen aan de juf, een leuke opdracht uit 

de weektaak willen laten zien of een mooie tekening. 

Kinderen kunnen dus deelnemen wanneer zij dat willen.  
▪ Groep 3 op donderdag van 10.00 – 10.40 uur 
▪ Groep 4 op dinsdag van 11.00 – 11.40 uur 
▪ Groep 5 op vrijdag van 10.00 – 10.40 uur  
▪ Groep 6 op maandag van 10.00 – 10.40 uur 
▪ Groep 7 op dinsdag van 10.00 – 10.40 uur 
▪ Groep 8 op woensdag van 10.00 – 10.40 uur 

 



 
 

Wij begrijpen dat het niet altijd eenvoudig is om het thuisonderwijs te geven aan uw 

kinderen en in te passen in uw dagelijks leven. 

Doordat u uit uw routine bent en de werkdruk toeneemt, begrijpen wij dat dit kan 

resulteren in irritaties, ook naar de leerkrachten en school toe. 

Laten we net als de afgelopen weken naast elkaar blijven staan. Weet dat wij onze uiterste 

best doen en dat u altijd contact met ons op kan nemen.  

Alleen samen komen we deze periode door.  

 

Met groet van het team van De Zuidwester 

 

 


