
 

 
 

 
 

Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

 

Deze week hebben we het bericht ontvangen dat de scholen nog langer dicht blijven. Dit 

betekent dus dat we de komende weken nog op dezelfde voet door moeten gaan. In de 

meivakantie zullen we horen of we na de meivakantie weer wel naar school kunnen. Laten we het 

hopen…. 

 

Vanochtend is het huiswerk van groep 1 t/m 6 weer ingeleverd. De juffen zijn nu druk bezig met 

het nakijken. Aanstaande maandag ligt het volgende pakketje weer klaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Groep 1-2   

                 Hier zien jullie de “katten van de buurvrouw”  

naar aanleiding                                                                                  

van het liedje van juf Teatske! 

 

In verband met het Paasweekend is het inleveren en ophalen van het huiswerk op andere dagen 

en andere tijden. 

➢ inleveren van het huiswerk: donderdag 9 april a.s. tussen 12.00 – 14.00  

➢ ophalen van het huiswerk:  dinsdag 14 april tussen 8.00 – 10.00  

 

We zien dat kinderen soms opdrachten overslaan omdat de opdracht niet begrepen is. Dat is 

jammer. De juffen zijn te bereiken voor uitleg; maak daar gebruik van! 

Geef de juffen zo af en toe ook wat rust (…. in de avonden en in het weekend…..).  

Tijdens de schooluren zijn zij voor vragen te bereiken  tot 15.15 uur.  

 

Iedere week wordt er flink wat geknutseld. De resultaten van de opdrachten van juf Bo zijn te 

zien op  de website van Primas. www.primas-scholengroep.nl Kijk maar eens! Resultaten zijn heel 

verschillend en dat maakt het juist heel leuk! 
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http://www.primas-scholengroep.nl/


Door de maatregelen van de Coronacrisis wordt heel veel van ouders gevraagd. Als ondersteuning 

bieden o.a. het Nederlands Jeugdinstituut en Emergis hulp en advies. 

 

Nederlands Jeugdinstituut:  

 
https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Ouders/Tien-tips-in-het-omgaan-met-de-nieuwe-
thuissituatie 
 
https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Ouders/Wat-als-spanningen-thuis-oplopen-door-
coronavirus-ouders 
 

Emergis 

 
Telefoonlijn Emergis: te bereiken via telefoonnummer 0113 26 70 80  (van maandag t/m 
vrijdag van 09.00 tot 21.00 uur).   
 
Website: emergiscoronavirus.nl   
 
 

 
 

 
  

             Marin, super gedaan! 

 
 

Personeel. 

Juf Evelien heeft leuk nieuws. De kinderen van haar groep hebben vorige week een 

puzzel opgelost. De uitkomst was “de juf is zwanger! “. Van harte gefeliciteerd juf 

Evelien. We wensen je een fijne en voorspoedige zwangerschap toe. 

 

Vriendelijke groeten namens het team en een  weekend gewenst, 

Theuny Hoekstra-Flikweert 
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