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Scholensluiting 
Maandag 14 december heeft u allemaal kunnen horen dat de maatregelen, om het 
coronavirus onder controle te krijgen, worden aangescherpt en dat in ieder geval de scholen 
worden gesloten van woensdag 16 december tot en met vrijdag 15 januari 2021.  
Op maandag 18 januari kunnen de kinderen dan weer naar school.  
Wel vangen wij de kinderen op van ouders uit de vitale beroepsgroepen. Hiervoor blijft 
gelden dat dit alleen kan, als u het echt niet anders kunt regelen. Kinderen kunnen worden 
aangemeld via de directeur (06-36341242). Dit is in verband met het plannen van het aantal 
dat leerkrachten dat op school komt om de kinderen op te vangen.  
Kinderen die wij op school opvangen nemen hun werk voor die dag mee van huis naar 
school. Ook daar wordt het gewone programma van de groep dan gevolgd. 
 
Schema ophalen extra onderwijsaanbod 
Op maandag 4 januari 2021, ligt er een onderwijspakket klaar voor de kinderen uit de 
groepen 1, 2 en 6/7/8. (De groepen 3/4/5 hebben het werk al thuis). 
Volgens het bekende afhaalschema kunt u het extra werk ophalen. Gezinnen waarvan de 
achternaam begint met de letter: 
 
 A t/m H   van  8.30 uur tot   9.00 uur  
 I t/m  P    van  9.00 uur tot   9.30 uur  
 Q t/m Z   van  9.30 uur tot   10.00 uur  
 
Wij verwachten dat u als ouder er op toe ziet dat het werk ook daadwerkelijk wordt gemaakt.  
 
Weekplanning 
Er zit een weekplanning bij het onderwijsaanbod, zodat u weet wat er per dag gemaakt moet 
worden. In de brief, die bij dit prikbord meekomt, leest u daar meer over. Heeft u behoefte 
aan contact met de groepsleerkracht, omdat u bijvoorbeeld vragen heeft, dan kunt u dit in uw 
persoonlijke chat via de Parro bij de leerkracht aangeven. De leerkracht zal dan contact met 
u opnemen.  
 
Online onderwijs: 
Om online onderwijs te kunnen volgen, ontvangen de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 
vandaag allemaal een persoonlijk emailadres en wachtwoord om te kunnen werken met 
Teams. Inloggegevens voor andere digitale werkomgeving, Zuluconnect bijvoorbeeld, 
hebben de kinderen al.  
 
Laptop/computer 
Nu het onderwijsaanbod verder gaat dan alleen maar herhalen en onderhouden, is het 
belangrijk dat kinderen beschikken over een computer. Mocht u deze niet tot u 
beschikking hebben, er zijn op school nog steeds laptops die geleend kunnen worden. 
Schroom niet om hier naar te vragen. Ook als u er wel één thuis heeft maar drie kinderen er 



op moeten werken. Zolang het kan, kunt u er één lenen. U kunt hier naar vragen bij de 
directeur.  
 
Onderwijsaanbod tijdens de schoolsluiting voor de kleuters. 
Voor de leerlingen uit de groepen 1 en 2 staat er op de yurlspagina van de school  het 
onderwijsaanbod voor de kleuters. Net als de vorige keer hebben de leerkrachten filmpjes 
gemaakt  waarmee u met uw kind(eren) aan de slag kan.  
  
 
 
Kerstgroet. 
 
 

 
 
 

Het team van de Albert 

Schweitzerschool wenst u goede 

feestdagen en een gezond 2021 toe.  

 

 
 
 


