
Westervoort, 18 december 2020, 

 

Beste ouders/verzorgers van de kinderen van groep 5, 

 

Wij willen u graag informeren over het afstandsonderwijs van uw zoon/dochter voor na de 

kerstvakantie. 

 

Deze periode zal Teams, naast Parro ons communicatieplatform worden. Wilt u controleren of uw 

Teams-account nog werkt? Zo, niet laat het ons weten. De weekplanning plaatsen wij op vrijdag 1 

januari en vrijdag 8 januari in Teams en op Parro, zodat u weet wat er gedurende de week gemaakt 

moet worden. Daarnaast plaatsen wij voor de kinderen dagelijks een dagplanning op Teams en 

eventueel instructiefilmpjes. Tevens zullen er klassikale Teams momenten plaatsvinden, deze staan 

vermeld in de weekplanning. Uiteraard houden we ook graag persoonlijk contact. Maandag na de 

vakantie ontvangt u via de Parro gespreksplanner een uitnodiging voor een contactmoment via 

Teams, deze kunt u zelf inplannen. 

 

We plaatsen dagelijks tussen 15:00 uur en 16:30 uur het werk voor de volgende dag. 

Zo kunt u samen met uw kind dit werk alvast voor de volgende dag plannen. We raden u aan gebruik 

te maken van de lege planning die we meesturen. Zo wordt het voor u en uw kind wellicht wat 

overzichtelijker. Per dag plaatsen we werk voor ongeveer 95 minuten. We verwachten dat dit 

gemaakt wordt tussen 09:00 uur en 15:00 uur. Veel werk wordt gemaakt via Snappet. De kinderen 

kunnen inloggen via de site https://app.snappet.org/login  Tip: Laat de computer het wachtwoord 

onthouden! De inlogcode en het wachtwoord hebben we een aantal weken geleden op papier 

meegegeven.  Daarnaast hebben we ook opdrachten die de kinderen op papier moeten maken. Deze 

opdrachten liggen samen met een aantal werkboeken klaar en kunnen tijdens het ophaalmoment 

(zie algemene brief) opgehaald worden.  

 

Naast het werk dat gemaakt moet worden, krijgen de kinderen ook extra opties. Hieruit mogen de 

kinderen kiezen. Aan u de vrijheid om te bepalen wat u daarin ‘te doen’ vindt. Het kan een mooie 

back-up zijn voor wanneer uw kind zich verveelt, het kan ook zo zijn dat jullie afspreken dat er per 

dag iets gekozen moet worden. 

 

De geplande boekbesprekingen en spreekbeurten worden verplaatst. Als we weer naar school 

kunnen, zullen we deze opnieuw inplannen.  

 

Mocht u al eerder vragen, opmerkingen of om een andere reden contact met ons willen. Via de mail 

of Teams proberen we zo goed mogelijk bereikbaar te zijn.  

 

Vriendelijke groet, 

Sanne 

s.smeeman@ikc-debrug.nl 

Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30- 16.30 

Saskia 

s.jansen@bsdebrug.nl 

Bereikbaar van maandag t/m woensdag van 08.30-16.30 

Eliza 

e.weijers@kkc-debrug.nl  

Bereikbaar op donderdag en vrijdag van 08.30-16.30 
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