
 

Beste ouder/verzorger,  

 

Afgelopen week was voor ons allemaal een zeer bijzondere week. Wij zijn ontzettend blij dat 
het zo goed gelukt is om alle leerlingen thuis aan het werk te kunnen krijgen. Want dat er 
hard gewerkt wordt zien we aan alle foto’s en filmpjes die via de Parro-app en de Daily 
Challenge bij ons binnenkomen. 

Thuisonderwijs  
Voor u als ouder komt er door het thuisonderwijs een hele nieuwe uitdaging bij en we 
realiseren ons dat dit niet altijd gemakkelijk is voor u. Wanneer u vragen heeft over de 
opdrachten neem dan contact op met de leerkracht van uw kind. Dit kan via de Parro app of 
per mail. Daarnaast kunt u altijd naar school bellen, daar is elke dag iemand aanwezig die u 
verder kan helpen. 

Weekend  
De leerkrachten hebben de afgelopen dagen heel veel gewerkt en zijn continu beschikbaar 
geweest, op de meest uiteenlopende tijden. Dit heeft veel van hen gevraagd en we hebben 
hen daarom geadviseerd om dit weekend goed uit te rusten. Om die reden zullen de 
leerkrachten dit weekend geen mails beantwoorden. Vanaf maandagochtend staan zij 
natuurlijk weer voor u klaar!   

Volgende week 
Maandag moeten alle leerlingen (met uitzondering van groep 8) hun nieuwe thuiswerk op 
komen halen op school. We zullen dat komende maandag iets anders vormgeven dan 
afgelopen week. Het werk wordt uitgedeeld in de centrale hal van de school. Leerlingen 
verzamelen op de aangegeven tijd bij de hoofdingang en zullen een voor een binnengelaten 
worden. We houden in het gehele proces van verzamelen en uitreiken de aangegeven 1,5 
meter afstand aan. 

Het rooster voor het ophalen is als volgt: 
09.30 uur        Groep 7 
10.00 uur        Groep 6 
10.30 uur        Groep 5 
11.00 uur        Groep 4 
11.30 uur        Groep 3 
12.00 uur        Groep 2 
12.30 uur        Groep 1 

 
Bavokring Daily Challenge 
Afgelopen donderdag zijn we gestart met de Bavokring Daily Challenge. Bij deze challenge 
krijgen leerlingen iedere dag een extra uitdagende opdracht om thuis uit te voeren. Van deze 
challenge sturen ze daarna een foto of een filmpje op naar het Daily Challenge nummer. Wil 
uw kind ook mee doen, stuur dan een bericht naar 06-83255290, dan ontvangt u vanaf 
maandag elke werkdag een challenge! 
 
 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fbsdebavokring&psig=AOvVaw0URVSC1JwrwoPnwUG_w58Z&ust=1590570937787000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjHz9CY0ekCFQAAAAAdAAAAABAD


Logopedie 
De logopedie van juf Jet gaat gewoon door op afstand. Dit houdt in dat juf Jet contact 
opneemt met alle leerlingen die normaal logopedie bij haar volgen, via videobellen. 
Daarnaast stuurt juf Jet alle ouders van deze leerlingen het huiswerk per mail. Mocht het 
niet lukken om het huiswerk te maken of te printen neem dan contact op met juf Jet via 
Jet.Ittmann@bavokring.nl  

Schoolmaatschappelijk werk 
Doordat de scholen gesloten zijn werkt het schoolmaatschappelijk werk vanuit huis. Hierbij 
een bericht van onze schoolmaatschappelijk werker, Carlijn. 

Het is een onzekere tijd en met de kinderen thuis kunnen de spanningen oplopen, daarom 
leven er misschien vragen over de opvoeding van de kinderen, zoals ‘Hoe behoud ik 
structuur? ‘Hoe zorg ik ervoor dat het huiswerk af komt?’, ‘Wat vertel ik mijn kinderen over 
het Corona virus?’. Misschien spelen er bij u andere praktische vragen rondom inkomen en 
financiën. 

Met deze en andere vragen kunt u bij schoolmaatschappelijk werk terecht. We zijn 
telefonisch, via whatsapp en per mail bereikbaar. We kunnen een afspraak maken voor een 
video belafspraak om samen de nodige hulp in te zetten. 

 


