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Eindhoven, 3 april 2020 
 
Betreft: inleveren thuisonderwijs week 3, organisatie week 4, devices en bereikbaarheid school 
 
Beste ouder/ verzorger, 
 
De derde week van het thuisonderwijs zit er waarschijnlijk voor iedereen bijna op. Het thuisonderwijs blijft in ieder geval 
gehandhaafd tot aan de meivakantie (officieel nu tot en met 28 april). Vanaf 20 april is het twee weken meivakantie! 
Hopelijk is het mogelijk daarna de scholen weer te openen. We zullen de officiële berichtgeving hiervoor moeten 
afwachten. 
 
Wij hopen dat het weer allemaal gelukt is met de opdrachten van deze week. Mochten jullie nog vragen, opmerkingen of 
leuke foto's hebben, horen en/of zien de leerkrachten het graag via de mail. 
 
Inleveren en ophalen? 
Vorige week maandag hebben jullie voor elk kind een tasje opgehaald met daarin schoolwerk voor de komende weken.  
In onderstaand overzicht staat wat we aanstaande maandag tussen 9.00 uur en 10.00 uur van u verwachten: 
 

Groep Inleveren gemaakt werk? Ophalen nieuw werk? 

Kleuters en Het Facet (hoeven NIET te 
komen) 

nee nee 

Groep 3/4 (wel naar school komen) ja nee  
(zie mail leerkrachten online werk) 

Groep 5/6 en 7/8 (wel naar school 
komen) 

ja ja 

 
Aanstaande maandag tussen 9.00 uur en 10.00 uur kunt u op het grote schoolplein terecht om dit te regelen. Houd goed 
afstand van elkaar en leerkrachten!  
 
Kunt u écht niet op dit moment en kan ook niemand anders het voor u doen? Neem dan via mail contact op met de 
leerkracht dan wordt er naar een ander moment gezocht.  
 
Google Classroom en beperken mailverkeer 
Momenteel is het team zich aan het verdiepen in de mogelijkheden van Google Classroom. In sommige groepen wordt hier 
al gebruik van gemaakt. U ontvangt een handleiding via de leerkracht waarin staat hoe u dit op moet starten en in kunt 
loggen. Hierin komen (eventueel) ook extra opdrachten (denk bijvoorbeeld aan een leuk spelletje). Het mailverkeer wordt 
daarmee een stuk teruggebracht. De linkjes naar instructiefilmpjes, schriftelijke uitleg, etc. komen hier ook in te 
staan. Weekplanningen komen dan ook online in Google Classroom (ook een tegeltje in go.prowise.com). Dit zal niet overal 
meteen aan het begin van volgende week voor alle groepen werken maar hier werken we wel naar toe, zeker groep 3 t/m 8 
en Het Facet. 
 
Van alle gezinnen is ondertussen in kaart gebracht of er internet en devices zijn. Daar waar dit niet het geval was, is dit 
ondertussen geregeld. We kunnen ons goed voorstellen dat er gezinnen zijn waar het aantal laptops/chromebooks/tablets 
waarop thuis gewerkt kan worden beperkt is. We verwachten niet, en willen ook pertinent níet, dat kinderen al hun werk 
achter een beeldscherm moeten doen. U heeft dus niet voor ieder kind een aparte device nodig. We zullen als team tijden 
afspreken waarop kinderen in kunnen loggen voor een instructie of moment met de leerkracht. Het meeste kan op een 
willekeurig, door u bepaald moment uitgevoerd worden!  
 
Te kort aan devices? 
Loopt u er toch tegenaan dat er te weinig devices in huis zijn? Laat dit dan per mail weten aan de leerkracht.  
Het bestuur heeft 500 extra devices aangeschaft voor onze 14 scholen voor die gezinnen waar dit een probleem is om uit te 
lenen. Daarnaast zijn er nog chromebooks op school die we uit kunnen lenen.  
 
Werk/ privé 
We merken dat het werken op afstand veel van u en ons vergt. De grenzen tussen werk en privé beginnen enigszins te 
vervagen. Daarom willen we u vragen om op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 te mailen met vragen over het 
thuisonderwijs. Tussen 12.00 en 17.00 zijn leerkrachten bezig met het maken van de inhoud op grond van de 



weekplanning en het eventueel videobellen individuele of straks met kleine groepjes kinderen, overlegmomenten met 
collega’s en externen, etc.  We vragen u dringend om deze tijdsplanning ook zo te gebruiken. Sommige leerkrachten 
worden tot ’s avonds laat geappt. Dit is dus niet de bedoeling! 
Voor vragen, opmerkingen met een spoedeisend karakter, kunt u contact met de directie opnemen op het bekende 
mailadres. 
 
Werkdagen: 

Groep   leerkrachten Dagen  Mailadres 
Groep 1/ 2 A Yolanda Kolkman maandag, dinsdag  

 
yolandakolkman@rbobdekempen.nl 

 Linda Meulenbroeks woensdag, donderdag, 
vrijdag  

lindameulenbroeks@rbobdekempen.nl 

    
Groep 1/2 B Elein Dilis maandag, dinsdag, 

woensdag 
eleindilis@rbobdekempen.nl 

 Patricia van Meijl donderdag en vrijdag patriciavanmeijl@rbobdekempen.nl 

    

Groep 3/ 4 Fieke van Limpt maandag, dinsdag, 
woensdag, donderdag, 
vrijdag  

fiekevanlimpt@rbobdekempen.nl 

 Helen Sweere maandag,  dinsdag,  
donderdag 

helensweere@rbobdekempen.nl 

    

Groep 5/ 6 Heleen van Gestel maandag, dinsdag, 
woensdag,  vrijdag  

heleenvangestel@rbobdekempen.nl 

 Ellen Jansbeken donderdag ellenjansbeken@rbobdekempen.nl 

    

Groep 7/ 8 Anouk Huskes maandag,  dinsdag,  
woensdag,  donderdag,  
vrijdag 

anoukhuskes@rbobdekempen.nl 

    
Het Facet Hannie Dierx Maandag t/ m vrijdag  hanniedierx@rbobdekempen.nl 

 Helen van Griensven Maandag, dinsdag, 
donderdag, vrijdag 

hellenvangriensven@rbobdekempen.nl 

 Pauline Bisseling Maandag, woensdag, 
donderdag, vrijdag 

paulinebisseling@rbobdekempen.nl 

 Ilona Schungel Maandag, dinsdag, 
woensdag 

ilonaschungel@rbobdekempen.nl 

    

Directie Dieneke Berends-ten 
Broeke 

Vier dagen per week 
(flexibel) 

directie@obsdebelhamel.nl of 
dienekeberends@rbobdekempen.nl 
(komt in zelfde postvak!) 

App en mail 
Er zijn vele communicatie wegen in de huidige tijd en we merken dat informatie, vragen etc.  via vele kanalen binnen 
komen. Alleen email heeft voor onze school een formeel karakter. Alle andere gekozen communicatie methodes zien wij als 
informeel.  
Dus zaken die er echt toe doen, via de email. Daarnaast is de school veelal telefonisch bereikbaar op het normale nummer 
tussen 9.00 en 14.30uur. Als er geen personeelsleden op school zijn is dit (tijdens werktijden) doorgeschakeld naar mijn 
privémobiel.   
 
Noodopvang 
Met de gemeente is druk overleg over opvang tijdens de meivakantie als de school gesloten is voor noodopvang en wellicht 
de kinderopvang ook weer reguliere kinderen moet opvangen vanaf 28 april. Ik OOK! komt dan met een 
capaciteitsprobleem te zitten, terwijl we de mensen die in de zorg werken dan nog hard nodig zullen hebben. Mocht daar 
meer over bekend zijn, hoort u dat via de mail van mij.  
 
Ik wens u een goed en zonnig weekend! 
 
Dieneke Berends-ten Broeke 
Locatiedirecteur 
directie@obsdebelhamel.nl 
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