
 

 

 

 

  

Extra nieuwsbrief          
december 2020 (2) 

 

Maandag 14 december heeft het kabinet de beslissing genomen om vanaf morgen alle scholen te 

sluiten i.v.m. het coronavirus. Deze maatregel geldt in ieder geval t/m zondag 17 januari 2021.  

Via een eerste extra nieuwsbrief hebben we op dinsdag 15 december de eerste informatie 

gegeven over een aantal, vooral praktische, zaken. 

 

In deze tweede extra nieuwsbrief informeren we u nader over de periode van de lockdown.    

 

 

Online werken 

Morgen liggen er voor de leerlingen van groep 1 t/m 5 pakketjes klaar met daarin werkbladen, 

opdrachten en/of werkboekjes die ze in de eerste twee lesweken in januari kunnen gebruiken. 

 

Vanaf maandag 4 januari starten we dan met onderwijs op afstand (online). De informatie die de 

kinderen nodig hebben om online te kunnen werken (zoals de inloggegevens) ontvangt u zondag 3 

januari. 

 

 

Lenen chromebooks 

Voor de ouders die via mail een aanvraag hebben gedaan voor het lenen van een chromebook, ligt 

morgen een chromebook op school klaar.  

 

 

Ophalen pakketjes en chromebooks 

Vrijdag 18 december tussen 9.00 uur en 12.00 uur kunnen de pakketjes en chromebooks op 

school worden opgehaald, graag binnenlopen via de hoofdingang en zelf een tas meenemen. 

 

Bereikbaarheid 

Voor vragen zijn de leerkrachten dagelijks goed bereikbaar tussen 9.00 – 12.00 uur en tussen 

13.00 – 14.00 uur. Mocht u vragen hebben, wilt u dan de leerkracht van uw kind mailen of een 

bericht sturen via social schools? Wanneer uw kind les krijgt van meerdere leerkrachten, zou u 

dan de leerkrachten van die groep in cc willen mailen? Bijvoorbeeld als u de leerkracht van groep 

3 op maandag wilt bereiken, dan stuurt u de mail naar Laura Nolten en cc. naar Jorieke Loohuis. 

 

Groep 1a:  

Nancy Roozeboom (ma-wo)              nroozeboom@skolo.nl 

Merlin Slagers (di-do)                       mslagers@skolo.nl 

 

Groep 1b: 

Bart Rikhof (ma t/m do)                   brikhof@skolo.nl 
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Groep 2: 

Marloes Engbers (ma t/m vrmo)         mengbers@skolo.nl 

 

Groep 3: 

Laura Nolten (ma-do-vr)                    lnolten@skolo.nl 

Jorieke Loohuis (di-wo)                      jloohuis@skolo.nl 

  

Groep 4: 

Dagmar Stamborg (ma t/m vr)           dstamborg@skolo.nl 

 

Groep5: 

Anne-Marie Bolscher (ma-di-domo)     abolscher@skolo.nl 

Simone Hilberink  (womo-domi-vr)      shilberink@skolo.nl 

 

Groep 6: 

Suzanne Gijsberts (ma t/m vr)            sgijsberts@skolo.nl 

 

Groep 7: 

Ria Tuinstra (ma t/m vr)                     rtuinstra@skolo.nl 

 

Groep 8: 

Marvin Klunder (ma-di-do-vr)               mklunder@skolo.nl 

Anne-Marie Bolscher (wo)                   abolscher@skolo.nl 

 

Zoals u kunt lezen vervangt Anne-Marie Bolscher in de eerste weken van het nieuwe kalenderjaar 

Kerensa Grunder. We hebben er bewust voor gekozen om dit niet door een invaller te laten doen, 

maar door een collega die de kinderen van groep 5 kent.  

 

  

 
 

 

We wensen iedereen een fijne kerstvakantie en fijne feestdagen  
en een goede start in 2021! 
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