
Beste ouders/verzorgers, 

Via deze weg willen wij jullie informeren over het onderwijs voor jullie zoon/dochter voor de twee 

weken na de vakantie. 

Deze week hebben we voor onze beide groepen 8 twee gezamenlijke appgroepen aangemaakt. 

In de groep ‘Groep 8 Juffen en Meesters’ plaatsen wij het werk voor de lesdag en eventuele filmpjes 

waarin instructies staan. 

In de groep ‘Groep 8 Leerlingen’ mogen de kinderen vragen stellen m.b.t. het werk en ook eventueel 

dingen plaatsen die ze gemaakt hebben/willen laten zien. Hierover gaan wij met de leerlingen 

afspraken maken.  

We openen dagelijks de lesdag om 09:00 uur. Vóór die tijd plaatsen we de instructiefilmpjes, maar de 

Snappetlessen staan vanaf 09:00 uur open. 

Op zondag 3 januari wordt het weekrooster van de eerste week op Parro geplaatst. Daarnaast zetten 

wij dagelijks in de middag het dagprogramma van de dag erna in de appgroep ‘Groep 8 Juffen en 

Meesters.’ 

We raden jullie en de kinderen aan dit werk te verdelen en ook goed na te denken over pauzes. 

Voor de dagplanning kunnen jullie kinderen uiteraard handig gebruik maken van hun schoolagenda. 

 

Per dag plaatsen we werk voor ongeveer 2 uur. We verwachten dat dit gemaakt wordt tussen 09:00 

uur en 15:00 uur. In deze tijd zijn wij voor de leerlingen bereikbaar. Veel werk wordt gemaakt via 

Snappet. Hoe de kinderen moeten inloggen, is bij jullie bekend.  

Naast het werk wat gemaakt moet worden, zetten wij ook optiewerk (zoals Typeworld, werkstuk, 

boekpromotie, enz.) op het dagprogramma. 

 

Net als de vorige keer zouden we graag in de eerste week contact met jullie willen opnemen. 

Daarvoor zetten we na de vakantie op Parro gesprekstijden open waarop jullie je kunnen inschrijven. 

Vragen van jullie ontvangen we graag via de mail.  

 

We wensen jullie allemaal een warme vakantie toe vol gezelligheid! 

 

Vriendelijke groet, 

Marcia, Nancy, Saskia, Rogier, Daan en Sander. 

 

  

 

 

 


