
Den Haag, 2 januari 2021 

 

 

Beste ouder(s), 

 

Allereerst de beste wensen voor dit nieuwe jaar! Wij hopen dat het goed met jullie gaat 

en dat jullie prettige feestdagen hebben gehad.  

 

Algemeen 

De afgelopen weken zijn helaas een aantal leerkrachten en leerlingen positief getest op 

corona. Met de meeste leerlingen en leerkrachten gaat het gelukkig goed of elke dag een 

beetje beter.  

De ouders van de betreffende groepen zijn over de besmetting geïnformeerd.  

Ook is contact opgenomen met de ouders waar de positief geteste collega’s onlangs nog 

een fysieke afspraak op school mee hebben gehad. 

Positief geteste leerlingen 

In groep 8A zijn in de afgelopen periode een 20-tal kinderen positief getest.  

U zult begrijpen dat hier zeer nauw en intensief contact over is met de GGD. Nu de 

school gesloten is en de incubatietijd van de meeste mensen om en nabij 5 dagen is, 

verwacht de GGD dat de besmetting zal uitdoven.  

De GGD heeft ons inmiddels laten weten dat in de monsters die naar het LCI zijn 

opgestuurd, niet de UK-variant is aangetroffen. Mochten er relevante ontwikkelingen zijn, 

dan zullen we u uiteraard hiervan op de hoogte brengen. 

 

Kind laten testen 

Laat u uw kind testen, dan vernemen wij graag de uitslag als deze positief is. U kunt 

hiervoor een bericht sturen naar directie@paradijsvogel.lucasonderwijs.nl. 

Wij vragen dit omdat alle gevallen in ons GGD-schooldossier worden verwerkt. 

 

Afstandsonderwijs 

Helaas mogen we maandag a.s. niet onze schooldeuren openen. Wij pakken daarom het 

afstandsonderwijs weer op.  

Evenals in de vorige periode van afstandsonderwijs wordt er in groep 1/2 gebruik 

gemaakt van Gynzy. In groep 3 t/m 8 en in de verrijkingsgroep (4 t/m 8) wordt gebruik 

gemaakt van LessonUp.  

Over beide systemen volgt hieronder meer informatie. 

De leerkrachten van groep 3 t/m 8 en de verrijkingsgroep (4 t/m 8) zullen via de 

chatfunctie van Snappet en via email tussen 10.00 en 12.00 uur bereikbaar zijn voor de 

kinderen en voor u.  

Naast berichtgeving via de schoolApp of een persoonlijk email-bericht, zal de leerkracht 

elke week telefonisch contact opnemen met u en/of uw kind. 

 

Wij zijn ons ervan bewust dat het thuiswerken niet in elk gezin eenvoudig te organiseren 

is. Ook zijn we ons ervan bewust dat niet iedereen in de gelegenheid is om elk kind met 

een device te kunnen laten werken. De verschillen per gezin kunnen flink uiteenlopen.  

De kinderen hebben in de dagen vóór de Kerstvakantie al kunnen werken in de 

werkpakketten of via Snappet; de informatie hiervoor is op de laatste schooldag aan de 

kinderen meegegeven.  

Het team van leerkrachten heeft de afgelopen periode alles in gereedheid gebracht om 

het thuiswerken voor alle leerlingen voor de periode van maandag 4 januari a.s. t/m 

vrijdag 15 januari a.s. overzichtelijk in te delen en lessen klaar te zetten. 

 

Thuis aan het werk met Gynzy voor groep 1/2 

Afstandsonderwijs voor kinderen in groep 1/2 is een hele uitdaging om vorm te geven. 

Deze kinderen leren vooral door te spelen en hebben daarbij de juiste materialen en 

ondersteuning nodig. Nu kunnen kinderen thuis met van alles spelen wat u gewoon thuis 

heeft. Denkt u aan knijpers, dobbelstenen, pasta, knopen, takjes, doppen/kurken, 
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bladeren en zand. Het materiaal versterkt de verbeeldingskracht, het creatief denken en 

probleemoplossend vermogen.  

Wellicht lukt het u om elke dag voor te lezen en vragen te stellen over het verhaal. De 

kinderen uitdagen om taal te gebruiken, een liedje te zingen of een dansje te doen, 

helpen uw kind zich te blijven ontwikkelen.  

Komende week zullen we u meer ideëen aanbieden die u zelf met uw kind thuis kunt 

doen. 

Vanaf maandag 4 januari a.s. kunnen de kinderen in het lesprogramma van Gynzy thuis 

werken. De meeste kinderen zijn bekend met dit programma omdat wij dit ook op school 

gebruiken. In dit programma zullen de leerkrachten regelmatig oefeningen open zetten 

die door de kinderen zelfstandig gemaakt kunnen worden. Wellicht is een oefening soms 

een herhaling, maar juist het herhalen van oefeningen maakt dat het bij de kinderen 

beklijft.  

Unieke code  

Elk kind heeft een unieke code om in te loggen op Gynzy. Deze code is waarschijnlijk al 

bij u bekend. Nieuwe leerlingen ontvangen spoedig een code van de leerkracht.  

Als bijlage bij deze brief treft u de handleiding voor het werken met Gynzy aan. 

LessonUp voor groep 3 t/m 8 en de verrijkingsgroep (4 t/m 8) 

Vanaf maandag 4 januari a.s. zullen de kinderen van groep 3 t/m 8 en de kinderen van 

de verrijkingsgroep (4 t/m 8) dagelijks via LessonUp over het onderwijsprogramma van 

die dag worden geïnformeerd.  
Dit kunnen online opdrachten zijn zoals bijvoorbeeld taal en rekenen via Snappet, maar 

het kunnen ook opdrachten voor op papier zijn. De kinderen kunnen dan via LessonUp 

een foto van hun werk maken en naar de leerkracht versturen. De leerkracht blijft zo op 

de hoogte van de voortgang die hij/zij in een klassenoverzicht ziet verschijnen. 

Het werken met LessonUp kan op een computer, tablet, IPad, laptop, telefoon of 

Chromebook. Bij deze brief vindt u een handleiding voor het werken met LessonUp 

toegevoegd. 

Inloggegevens LessonUp 

De inloggegevens voor het werken in LessonUp hebben de kinderen van groep 3 t/m 8 

en de kinderen uit groep 4 t/m 8 van de verrijkingsgroep vóór de Kerstvakantie 

meegekregen. Bewaart u de inloggegevens goed!  

Mocht u onverhoopt deze inloggegevens zijn kwijt geraakt, dan kunt u hiervoor een email 

sturen naar de (verrijkings)leerkracht van uw zoon/dochter. Op onze schoolsite, op elke 

klassenpagina, vindt u het e-mailadres van de leerkracht(en). 

 

Beschikbaarheid tablet en/of computer 

In de vorige periode van afstandsonderwijs is gebleken dat in veel gezinnen één of 

meerdere tablets en/of computers beschikbaar is voor kinderen waarop zij het 

schoolwerk konden maken. Wij hopen dat dit ook nu weer voor uw kind(eren) 

beschikbaar en te gebruiken is. 

Niet in alle huishoudens bleek elk kind gebruik te kunnen maken van een tablet of 

computer.  

Voor diegene die geheel niet over een tablet of computer beschikken, is een beperkt 

aantal apparaten beschikbaar via school. Wij vertrouwen erop dat dit device na de 

thuiswerkperiode in goede staat weer terugkomt op school. 

Wij vernemen graag van u als u in aanmerking wilt komen voor het in bruikleen nemen 

van een Snappet of Chromebook. Stuurt u een bericht via e-mail naar 

directie@paradijsvogel.lucasonderwijs.nl onder vermelding van ‘bruikleen’. 

Geeft u ook aan wat de naam van uw kind(eren) is en in welke groep hij/zij zit(ten).  

Wij nemen vervolgens contact met u op. 

 

Wij hopen dat het lukt om het thuiswerken voldoende vorm te geven. Mochten wij vanuit 

school nog iets voor u kunnen betekenen, vragen wij u contact met ons op te nemen. 

De administratie is dagelijks telefonisch bereikbaar tussen 10.00 en 12.00 uur. Ook voor 

emailberichten houden wij deze tijd aan. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Nieke Opstal 
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