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Vanaf deze plaats een groot compliment voor alle leerlingen en ouders/verzorgers voor het
thuiswerk dat gedaan wordt.
We zijn ons ervan bewust dat er een groot beroep wordt gedaan op alle ouders/verzorgers.
Komt u er niet uit, schroom niet om aan de bel te trekken.
Doordat we doorgaan met de lesstof zijn de werkboeken thuis. Concreet betekent dit voor
enkele vakken dat het lastig is om feedback te geven terwijl het een essentieel onderdeel
van het leerproces is. We zijn ons hiervan bewust en blijven hierover als team in gesprek.
Wij vragen u met klem om contact op te nemen met de leerkracht als er moeilijkheden zijn
met de leerstof.
Het thuiswerk voor maandag 1 februari t/m 5 februari kan vrijdag 29 januari tussen 9.00 en
19.00 uur opgehaald worden vanuit het fietsenhok.
Woensdag 3 februari staat er een studiedag gepland. Die dag hebben de leerlingen geen
thuiswerk. Ook de meetafspraken komen die dag te vervallen.
Deze week een jubileum; juf Erna werkt donderdag 28 januari 25 jaar in het onderwijs! Het
feest met de kinderen vieren we later samen met juf Roelianne die volgend schooljaar ook 25
jaar in het onderwijs werkt.
Natuurlijk laten we donderdag niet ongemerkt voorbij gaan voor juf Erna
Ook voor de kinderen hebben we natuurlijk een traktatie. Jongens en meisjes, kijk maar goed
tussen het huiswerk dat vrijdag 29 januari opgehaald kan worden.
1 Instructiefilmpjes bij het huiswerk
In de weekplanning staat het huiswerk dat gemaakt moet worden. Als er een nieuw doel
aangeboden wordt staat er, waar nodig, een link naar een instructiefilmpje. Het
instructiefilmpje moet eerst bekeken worden voordat de opdracht gemaakt wordt. De
instructiefilmpjes staan in Google Classroom.
De volgende afspraken blijven van kracht:
- Spelling: groep 4 maakt het digitaal via MOO tegel mijn klas, groep 5 t/m 8 werkt op
papier en de antwoorden staan in Classroom.
- Taal groep 4 t/m 8 wordt digitaal gemaakt via MOO.
- Vrijdag 29 januari tussen 9.00 en 19.00 uur kan er huiswerk opgehaald worden. We
geven huiswerk mee voor maandag 1 februari, dinsdag 2 februari, donderdag 4
februari en vrijdag 5 februari.
Let op! Alle (werk)boeken blijven thuis.
- Om het lezen nog even onder de aandacht te brengen. De bibliotheek kan voor
boeken zorgen.

2 Google Classroom
Voor alle kinderen hebben we ‘google classroom’ aangemaakt in hun MOO-omgeving. Hier
kunnen de kinderen als volgt inloggen: ga naar www.moo.nl
Log in: voornaam.achternaam@dehochte.nl vervolgens hun wachtwoord invoeren.
Met behulp van google classroom kunnen we gemakkelijk (instructie)filmpjes delen,
opdrachten starten (onder schoolwerk) en deelnemen aan een meeting (via de meet-link).

3 Bereikbaarheid Meeten binnen Classroom en per mail.
Binnen MOO-tegel Google classroom- meetlink kunnen de leerlingen rechtstreeks contact
hebben met de leerkracht. We hebben hiervoor een rooster gemaakt:
Groep 5 t/m 8: maandag t/m vrijdag 9.30 tot 11.30 uur.
Groep 3/4: maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 10.30 uur.
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Groep 0/1/2: maandag van 9.00 tot 9.30 uur.
Als de leerkracht een individuele meetafspraak heeft met een leerling dan gebruiken we de
tegel Meet.
Naast de mogelijkheid van het meeten blijven vragen per mail natuurlijk ook mogelijk.
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 (ma,di,do,vrij)
janneke.smit@sgperspectief.nl (woe)
Mocht uw kind ergens veel moeite mee hebben, dan horen we dit graag. We kijken dan hoe
we dit samen kunnen oplossen. Dit kan eventueel tijdens een meeting, maar ook op afspraak
of via de mail.
Thuiswerk
Vrijdag 29 januari tussen 9.00 en 19.00 uur kan er huiswerk opgehaald worden. We geven
huiswerk mee voor maandag 1 februari t/m vrijdag 5 februari m.u.v. de studiedag van
woensdag 3 februari. Het wekelijks inlever- en ophaalmoment zal voorlopig op vrijdag blijven.
Er komt dan thuiswerk mee voor maandag tot en met vrijdag. De weekplanning zit bij het
huiswerk en binnen de tegel Classroom.
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.
Het betekent niet dat al het huiswerk gemaakt is.
De 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 voor week 5 graag uiterlijk vrijdag 29 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.
Hartelijke groeten,
Namens het team van De Höchte
Miriam Stuut
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