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Datum: woensdag 1 april 2020 

Beste ouders/verzorgers,  
 
Gisteren is aangekondigd door het kabinet dat wij in ieder geval tot de meivakantie thuisonderwijs blijven aanbieden. Wij 
hadden dit natuurlijk graag anders gezien. Wij zijn trots op u als ouder/verzorger die de afgelopen weken dat heeft gedaan 
wat in uw mogelijkheden ligt om thuisonderwijs te combineren met uw werk. Wij vragen veel van u, daar zijn wij ons van 
bewust. Op deze manier proberen wij met elkaar de achterstand die ontstaat zo klein mogelijk te houden. 
 
Vrijdag 3 april ophaalmoment van 9:00 – 12:00 uur van schoolwerk 
Vanaf volgende week gaan wij verder met het aanbieden van onze lesstof. Deze week is hard gewerkt om dat allemaal klaar te 
maken, zodat wij vanaf maandag kunnen starten met ook het aanbieden van nieuwe lesstof.  
Op vrijdag 3 april kunt u het materiaal voor de komende weken ophalen. Voor de kleuters is dit een kopieerpakket.  
Voor de groepen 3 t/m 8 krijgt u methoden en werkschriften mee naar huis. Wilt u hier zorgvuldig mee omgaan? Zodra wij 
weer gaan beginnen op school dan willen wij alle schoolmaterialen graag weer heel terug. Alvast bedankt voor uw 
medewerking.  
 
Wij gaan op dezelfde wijze de uitgifte organiseren als de vorige keer, u kunt weer aan de buitenkant van de school terecht bij 
de volgende lokalen: 
 
Lokaal groep 8a: alle ouders/verzorgers van groep 7/8 
Lokaal groep 5a: alle ouders/verzorgers van groep 5/6 
Lokaal groep 3/4b: alle ouders/verzorgers van groep 3/4 
Lokaal groep 1/2c: alle ouders/verzorgers van groep 1/2 
 
Wilt u bij het ophalen 1,5 meter afstand houden van elkaar? Alvast bedankt !  
 
Uitzondering! Groep 3a 
Groep 3a heeft vorige week al schoolmateriaal opgehaald. Hierdoor is het niet nodig om te komen, u ontvangt de dagtaak 
voor de komende periode digitaal. Wilt u toch een geprint exemplaar? Dan kunt u langskomen in groep 3/4 op maandag 
tussen 9:00 – 12:00 uur. 
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In gesprek met de directeur 
Wij proberen alles zo goed mogelijk te organiseren. Maar heeft u tips/verbeterpunten of wilt u gewoon vertellen hoe het gaat. 
Ik ga graag met u in gesprek. U kunt mij altijd benaderen voor een 1:1 gesprek via 06-30376641. 
Mocht ik niet direct op kunnen nemen, spreek gerust mijn voicemail in. 
 
Brief van het bestuur 
In de bijlage bij deze PetrusPost ook een speciale brief aan u van het College van Bestuur van de Laurentiusstichting over deze 
verlenging van de maatregelen. 
 
Agenda Social Schools 
Wij hebben de agenda van april en mei bijgewerkt t/m de meivakantie in verband met deze verlenging. 
 
Vragen stellen aan de juf/meester? 
Wij reageren iedere dag tussen 10:00 – 14:00 uur op uw berichten in Social Schools.  
In veel groepen gaan wij werken met TEAMS, soms gelden daar andere tijden, dit zal de meester of juf laten weten aan de 
kinderen.  
 
Tot slot! 
Vandaag op 1 april hebben wij ook met elkaar geprobeerd, ondanks de situatie waarin wij zitten te zorgen voor een lach. 
Wij hopen dat u hiervan net zo heeft genoten als wij. Wij willen iedereen die heeft meegeholpen om dit zo’n succes te maken 
bedanken! Mooi hoe humor soms kan relativeren… 
 
Ik wens u namens het hele team, heel veel succes de komende periode om samen met uw kind(eren) het thuisonderwijs vorm 
te geven. Wij zijn trots op u! Wij missen alle kinderen heel erg! Blijf gezond en hopelijk tot na de meivakantie! 
 
Met vriendelijke groet, namens het team,  
 
Edward den Heeten 
Directeur 
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