
Beste ouders/verzorgers, 

  

Wij willen u graag informeren over het onderwijs van uw zoon/dochter voor de 2 weken na de 

kerstvakantie. 

Graag communiceren we met u via de mail, we beantwoorden dit zo snel mogelijk tussen 8.30 uur en 

16.30 uur. De belangrijke ouderinformatie ontvangt u via Parro, zoals de weekplanning van de 

lesstof. De communicatie met de kinderen verloopt via Teams. 

  

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

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

 Soms plaatsen we ook instructiefilmpjes/foto’s op teams, zodat uw zoon/dochter beter aan het werk 

kan gaan. Per dag geven we werk op voor ongeveer 110 minuten. We verwachten dat dit gemaakt 

wordt tussen 08:30 uur en 15:00 uur. Veel werk wordt gemaakt via Snappet. Hiervoor heeft u aan 

het begin van het schooljaar een brief gekregen met daarin de inlognaam en het wachtwoord van uw 

kind. De kinderen kunnen inloggen via de site https://app.snappet.org/login 

 Tip: Laat de computer het wachtwoord onthouden! 

 Wilt u alvast controleren of inloggen bij Teams lukt. Als dit niet werkt, dan graag een mail sturen 

naar ICT@bsdebrug.nl, zou u ons in de CC willen meenemen? 

 

Naast het werk wat gemaakt moet worden, sturen we ook een optielijst mee. Hiervan 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 een optie gekozen moet worden. 

Het werkstuk kunnen de kinderen na de Lock down inleveren op school. 

Voor nu wensen we jullie allemaal hele fijne feestdagen toe, we zien elkaar snel weer in het nieuwe 

jaar. 

Vriendelijke groet, 

 Wieneke en Maicke 

w.wesseling@bsdebrug.nl  (woensdag ochtend, donderdag en vrijdag) 

 m.kuiper@bsdebrug.nl (maandag, dinsdag en woensdag middag) 
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