
Den Haag, 1 april 2020 

 

 

Beste ouder/verzorger, 

 

Dinsdagavond jl. heeft het kabinet aangekondigd dat de genomen maatregelen in de 

strijd tegen het coronavirus worden verlengd tot en met 28 april a.s. Voor het onderwijs 

betekent dit concreet dat scholen gesloten blijven tot en met 8 mei a.s. De week 

voorafgaand aan 28 april a.s. maakt het kabinet bekend of en hoe de maatregelen 

verlengd worden.  

 

De minister-president benadrukte dat we het coronavirus alleen samen onder controle 

krijgen. Hij riep op de maatregelen na te leven en zoveel mogelijk thuis te blijven. Ook in 

de meivakantie. 

 

Hoe is het voor u in deze situatie?  

We willen u hartelijk danken voor het begrip en het vertrouwen dat we ervaren. Voor 

iedereen staat alles nu even flink op zijn kop. U, de leerlingen en onze teamleden maken 

er samen het beste van en daar zijn we trots op! 

 

Dagelijks samen met het gezin ‘opgesloten’ zijn, persoonlijke sociale contacten die 

vrijwel uitgesloten zijn, sportverenigingen en andere vrijetijdsbestedingen die dicht zijn. 

En uw eigen werksituatie is bovendien in veel gevallen ook niet makkelijk. En dan vindt u 

zich opeens in de rol van leerkracht en bent u druk in de weer uw zoon en/of dochter te 

helpen bij het creëren van overzicht en te begeleiden met het schoolwerk. We beseffen 

dat de thuissituatie ook van u als ouder(s) momenteel veel vraagt. 

 

Hoe gingen de eerste weken? 

Onze leerkrachten moesten hun onderwijs plotsklaps over een andere boeg gooien. Zij 

bekwamen zich inmiddels in het werken met digitale systemen die afstandsonderwijs 

mogelijk maken. Iedereen heeft zijn schouders eronder gezet en heeft vorm gegeven aan 

het afstandsonderwijs aan de kinderen in combinatie met de eigen thuissituatie. 

 

De eerste weken zijn we in groep 1/2 nu goed op weg in het werken met GynzyKids.  

In groep 3 wordt gewerkt met Veilig Leren Lezen, Pennenstreken en LessonUp.  

In de groepen 4 t/m 8 wordt het lesprogramma voor rekenen en taal in LessonUp gezet 

en is er verwerking via o.a. het programma van Snappet.  

 

Er zijn contactmomenten via email tussen 10.00 en 12.00 uur en leerkrachten kunnen 

telefonisch contact opnemen met kinder(en) en hun ouder(s).  

In Snappet is ondertussen een chatfunctie toegevoegd dus de leerkrachten geven tussen 

10.00 en 12.00 uur direct feedback op het werk en de vragen van de leerlingen. 

 

Wat gaat er veranderen? 

Deze manier van digitaal werken zetten we de komende tijd voort. We willen alles zo 

overzichtelijk mogelijk houden voor onszelf, de kinderen en voor u thuis.  

Nu we weten dat het afstandsonderwijs langer gaat duren, willen we de kinderen van 

groep 4 t/m 8 ook nog ander werk laten maken. De materialen die zij voor dit werk nodig 

hebben, zijn niet digitaal beschikbaar. 

Dat betekent dat uw kind en maximaal 1 ouder naar school mag komen om de benodigde 

materialen op te halen. Wij hebben daarom een rooster gemaakt waarin u kunt zien 

wanneer u voor welke groep naar school mag komen om deze spullen op te halen. 

Lukt het u echt niet om op de voorgestelde tijd naar school te komen, dan zullen we 

proberen nog een ander moment te organiseren. 

  



Ophaalschema schoolspullen 

Groep 4 A Vrijdag 3 april 

Maandag 6 april 

15.30 – 16.00 uur 

8.30 – 9.00 uur 

Groep 4 B Vrijdag 3 april 

Maandag 6 april 

16.00 – 16.30 uur 

9.00 – 9.30 uur 

Groep 4 C Vrijdag 3 april 

Maandag 6 april 

16.30 – 17.00 uur 

9.30 – 10.00 uur 

   

Groep 5 A Donderdag 2 april 15.00 – 15.30 uur 

Groep 5 B Donderdag 2 april 15.30 - 16.00 uur 

Groep 5 C Donderdag 2 april 16.00 – 16.30 uur 

   

Groep 6 A Maandag 6 april 15.00 – 15.30 uur 

Groep 6 B Maandag 6 april 15.30 – 16.00 uur 

Groep 6 C Maandag 6 april 16.00 – 16.30 uur 

   

Groep 7 A Maandag 6 april 13.30 – 14.00 uur 

Groep 7 B Maandag 6 april 14.00 – 14.30 uur 

Groep 7 C Maandag 6 april 14.30 – 15.00 uur 

   

Groep 8 A Maandag 6 april 12.00 – 12.30 uur 

Groep 8 B Maandag 6 april 12.30 – 13.00 uur 

Groep 8 C Maandag 6 april 13.00 – 13.30 uur 

 

Beeldbellen 

Sinds het afstandsonderwijs hebben wij met uw kind(eren) telefonisch, via chat of email 

contact. 

Wij hebben ervoor gekozen om op dit moment nog geen gebruik te maken van de 

mogelijkheid tot video-/beeldbellen. Wij hebben de tijd genomen om ervaring op te doen 

met de verschillende systemen welke wij nu gebruiken voor ons afstandsonderwijs. Ook 

zijn wij voorzichtig met het wederom uit te rollen van een nieuwe wijze van digitaal 

contact leggen met elkaar. 

Tevens zijn wij niet altijd volledig op de hoogte over welke devices en materialen de 

leerkrachten en leerlingen thuis beschikken om beeldbellen voor íedereen toegankelijk te 

laten zijn. Tot slot maakt de omvang van de school dat het goed uitrollen van een 

dergelijk communicatiemiddel tijd in beslag neemt.  

Binnen Lucas Onderwijs wordt gebruik gemaakt van Microsoft Teams.  

Met de ICT-afdeling bekijken wij de komende periode hoe dit voor onze school in gebruik 

genomen kan worden. 

 

Opvang 

We blijven onze maatschappelijke taak vervullen om noodopvang te bieden aan kinderen 

met ouders in een cruciaal beroep. 

Er zijn elke dag 2 leerkrachten die op de Eksterhof tussen 8.15 uur en 14.30 uur de 

kinderen opvangen. Heeft u een beroep in de vitale sector en wilt u dat uw kind(eren) 

één of meer dagen door ons wordt/worden opgevangen, meldt dit aan de directie via een 

email naar directie@paradijsvogel.lucasonderwijs.nl o.v.v. vitale functie. 

Bij verkoudheidsverschijnselen en/of koorts kan/kunnen uw kind(eren) niet naar school 

komen. 

 

Actuele informatie 

Via de website van school www.basisschooldeparadijsvogel.nl houden we u onder het 

kopje ‘nieuwsbrieven’ op de hoogte van de actuele ontwikkelingen.  

 

Ik hoop u met bovenstaande informatie voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u 

echter nog vragen hebben, dan verneem ik die graag van u. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Nieke Opstal 
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