
Amerongen, 17 maart 2020 

Beste ouders/verzorgers, 

Vandaag gingen de groepen 4 t/m 8 om 9.00 uur online. Wat goed om te zien dat nagenoeg iedereen 
was ingelogd en aan het werk ging. Gisteren vroegen we om uw medewerking en we kunnen nu al 
zeggen: TOP ouders en ook TOP voor de kinderen! Goed om te zien dat we samen de uitdaging aan 
gaan.  

Groep 1 t/m 3 De ouders van de groepen 1 t/m 3 konden vanmiddag* op school terecht voor het 
ophalen van de materialen. De uitleg of het programma zit bij het pakket. Elke dag krijgt u van de 
leerkracht een bericht via het ouderportaal. Dit is om 08.30 uur.  

De communicatie het contact tussen de leerkracht en de kinderen kunnen we nog niet zo regelen als 
voor de groepen 4 t/m 8. Op dit moment zijn we aan het kijken naar de mogelijkheden. U krijgt daar 
nog informatie over als het de groep van uw kind betreft. 

* Niet alle ouders van de instroomgroep, groep 1 en groep 2 hebben de materialen vanmiddag 
opgehaald. Verzoek: graag morgen de materialen ophalen voor 14.00 uur.  

Remedial teaching/Ondersteuning en plusklas/plusgroep Ook met deze facetten zijn we aan de 
slag. Als het uw kind betreft krijgt u daarover informatie. 

Ritme Tijdens een schooldag werken we met een rooster. De verschillende activiteiten zorgen voor 
afwisseling, zoals werken, spelen, computeren, bewegen, etc.  Onderaan deze brief vermelden we 
een heel mooi initiatief t.a.v. bewegen. Zie hieronder: Fit kids @ home. 

Ouderportaal Het Ouderportaal werkt momenteel niet optimaal. Het ICT-bedrijf van het Ouderportaal 
werkt aan een verhoging van de capaciteit van de servers. Hopelijk is het probleem snel verholpen. 
Op de website van de scholen zullen we een pagina maken waar u de belangrijkste informatie kunt 
vinden. 

Tot slot: Succes  met het thuisonderwijs. 

Met vriendelijke groet, 

namens beide teams, 

Gerbert Boor 

directeur-bestuurder 

  

Fit kids @ home challenge 

Van Utrechtse Heuvelrug Sportief en Gezond hebben wij een e-mail ontvangen over de fit 
kids@home challenge. Aangezien sportverenigingen stil liggen tot in ieder geval 6 april vinden ze het 
belangrijk om ervoor te zorgen dat de kinderen toch voldoende tot bewegen komen. Het 
buurtsportteam is op het volgende idee gekomen: Dagelijks zal er om 12.00 uur op de website van 
het buurtsportteam een link naar een youtube video geplaatst worden met daarin een challenge voor 
de kinderen om fit te blijven. De link naar de eerste video staat inmiddels online: Challenge 1 

https://heuvelrugsportiefengezond.nl/
https://www.youtube.com/channel/UCh6xQCX52XvF-BBU_cEZLvg

