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Het coronavirus:
Op het moment maken we met elkaar bijzondere
tijden door. De scholen zijn gesloten, er is geen
school voor de kinderen, iedereen die kan moet
zoveel mogelijk thuis werken.
Het advies is ‘Blijf binnen, houd afstand en
was je handen’, dit om besmetting te voorkomen
en het verspreiden van het virus tegen te gaan.
We hopen allemaal dat we vanaf 6 april weer
normaal naar school kunnen gaan.
Alle leerkrachten hebben heel erg hun best
gedaan om ervoor te zorgen dat de kinderen thuis
met hun werk aan de slag kunnen, zowel digitaal
als op papier. Er zijn groepen die compleet
digitaal werken en er zijn groepen die zowel op
papier als een deel digitaal werken.
Heeft u of uw kind vragen, dan kunt u per mail
contact opnemen met de leerkracht van uw kind
op de volgende mailadressen:
a.stam@sooog.nl
e.nijlunsing@sooog.nl
f.de.groot@sooog.nl
m.koolhof@sooog.nl
e.meijer@sooog.nl
s.heikamp@sooog.nl
a.korteweg@sooog.nl

juf Anneke
meester Edwin
juf Fokje
juf Marloes
juf Erna
juf Suzanne
juf Anja

Alle collega’s zijn aan het kijken hoe ze het
thuisonderwijs op afstand het beste kunnen
vormgeven.
Juf Suzanne is bezig om video’s voor de kinderen
van groep 1 en 2 te maken waarin ze leuke
opdrachten aan de kinderen uitlegt. Deze video’s
komen op een youtube kanaal. U ontvangt hier
over bericht wanneer er een video online staat.
Ook de andere collega’s kijken naar
mogelijkheden om eventueel instructies op video
op te nemen en dan te versturen naar de ouders
of u een handleiding voor de instructie te mailen.
We zijn in elk geval druk bezig om alles zo goed
mogelijk te laten verlopen. We houden u op de
hoogte.

Foto’s toevoegen MijnSchool
ouderportaal:
In de bijlage vindt u ook een handleiding voor
ouders om foto’s toe te voegen in het MijnSchool
ouderportaal.
U kunt dan een foto maken van bijv. Een activiteit
van uw kind dat u wilt delen op het ouderportaal.

De leerkrachten proberen ook regelmatig contact
te hebben met de kinderen. Dit gebeurt
telefonisch, per mail of via whats app (oudere
kinderen).

Alle geplande activiteiten zijn
voorlopig geannuleerd:
Alle geplande activiteiten zoals bijv.. de
Koningsspelen, gezond koken e.d. die gepland
stonden, zijn inmiddels geannuleerd.
Na de coronacrisis zullen we kijken hoe en wat we
weer gaan oppakken.
We houden u op de hoogte!
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Inspectiebezoek donderdag 26 maart
gaat niet door.
Het inspectiebezoek wordt verschoven naar een
ander tijdstip.

Facebookpagina Obs Houwingaham:
Via onze facebookpagina houden we u ook op de
hoogte van alle ontwikkelingen. Ook vindt u daar
soms leuke tips wat u met uw kind thuis nog kunt
gaan doen.
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