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Kalender
- week 52 en 53 kerstvakantie
- maandag 4 januari t/m vrijdag 15 januari thuiswerk
- Maandag 18 verwachte opening scholen

We zijn maandag toch nog overvallen met het feit dat alle scholen m.i.v. woensdag 16
december tot maandag 18 januari moeten sluiten.
Als team hebben we overleg gehad over hoe het onderwijsaanbod er de komende weken
uit komt te zien. Het scheelt dat we in de vorige periode al wat ervaring met thuisonderwijs
hebben opgedaan.
Thuiswerk vanaf 4 januari
Vanaf maandag 4 januari krijgt iedere leerling een huiswerkplanning. Op de weekplanning
staat per dag wat er gemaakt moet worden. Het thuiswerk kan vrijdag 18 december tussen
9.00 uur en 16.00 uur vanuit het fietsenhok opgehaald worden. U kunt dit eventueel
combineren met de brodenactie van de activiteitencommissie.
Het gemaakte huiswerk graag woensdag 6 januari tussen 9.00 en 16.00 uur of donderdag 7
januari tussen 9.00 en 12.00 uur weer inleveren in de inleverbakken in het fietsenhok. Het
nieuwe huiswerk ligt dan ook weer klaar. Dus woensdag 6 januari of donderdag 7 januari
huiswerk inleveren en nieuw huiswerk weer ophalen.
MOO
De kinderen werken op papier en digitaal via MOO. Bij de huiswerkplanning zit een
handleiding hoe kinderen kunnen inloggen.
Bereikbaarheid leerkrachten
Bij vragen over het huiswerk kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind:
Groep 1/2 willy.wubs@sgperspectief.nl
groep 3/4 erna.wilting@sgperspectief.nl heidi.scheltens@sgperspectief.nl
Groep 5/6 roelianne.wilzing@sgperspectief.nl rein.koudstaal@sgperspectief.nl
Groep 7/8 heleen.harms@sgperspectief.nl
Noodopvang
Tijdens de eerste lockdown hebben we gemerkt dat veel ouders zelf oppas voor hun
kinderen kunnen regelen. Mocht u werken in een cruciaal beroep en niet zelf oppas kunnen
regelen dan is er de mogelijkheid om gebruik te maken van de noodopvang op school (zie
stroomschema in de bijlage). Deze opvang kent dezelfde tijden als de schooltijden die
gelden voor uw kind. Wanneer u gebruik wilt maken van de opvang op school dan graag
contact opnemen met juf Miriam. Voor de noodopvang van 4 t/m 8 januari graag uiterlijk
donderdag 17 januari een mailtje naar directie.dehochte@sgperspectief.nl.
Wij zijn ons ervan bewust dat we een groot beroep doen op u als ouder. We vragen van u
wederom om alle ballen in de lucht te houden. Mocht het thuis werken om wat voor reden
dan ook niet lukken of wanneer u zorgen heeft over uw kind wilt u dan contact
opnemen met de leerkracht? We hebben elkaar meer dan anders nodig om samen deze
klus te gaan klaren.
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Wij wensen u en de kinderen straks eerst twee weken van rust en ontspanning en veel
gezondheid toe.
Hartelijke groeten,
Namens het team van De Höchte
Miriam Stuut
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