
 
 

 

 
 

Betreft: onderwijs vanaf 08-02-21 

Huissen 05-02-21 

 
 

Beste ouders/verzorgers, 
 

“We doen dit samen” luidt de tekst op het kaartje dat wij als stichting en school aan alle kinderen verstuurd 

hebben. Een pakkende tekst die vanaf volgende week ontzettend belangrijk gaat worden. We vinden het 

geweldig om alle kinderen weer op school te kunnen verwelkomen en kunnen niet wachten om weer met 

elkaar aan de slag te gaan. We gaan voor continuïteit, zodat we kwalitatief goed onderwijs kunnen bieden 

aan zoveel mogelijk kinderen. Dit betekent dat wij u met klem vragen om alle maatregelen die wij (directie, 

managementteam, medezeggenschapsraad en de begeleiders) met elkaar hebben besproken zo goed 

mogelijk op te volgen.  

 

In de bijlage vindt u alle informatie die van belang is voor u als ouder/verzorger. 

 

Wij zijn er klaar voor, SAMEN STERK! 

 
 

Met vriendelijke groet, 
 

 
Mike van de Koppel 



 
 
 
 
 

Uitwerking per onderwerp vanaf 08-02-2021 
 

Terugbrengen 
device 

Komende maandag nemen de kinderen hun geleende device en toebehoren weer 
mee terug naar school. In de klas wordt gecontroleerd of het device ook 
daadwerkelijk in originele staat teruggebracht is. Meer informatie over het lenen 
van een digitaal device vindt u onder het kopje “Geen digitaal device”. 
 
 

Onderwijs Groep 1 t/m 8 Algemeen: 
 
Vanaf 8 februari gaan we weer volledig over op fysiek onderwijs. Dit betekent 
dat we weer van 08.30-14.00 uur naar school gaan. BSO (noodopvang) kunt u 
aanvragen via SKAR. 
 
De inloop zal zijn tussen 08.15 en 08.30 uur. Wij hebben geen aangepaste in- 
of uitloop tijd, vanwege het feit dat iedere klas een eigen ingang 
heeft. Hiermee kunnen wij voldoende afstand waarborgen.   
 

Het brengen en ophalen van uw kind, gebeurt door één persoon. U verlaat het 
schoolplein zo snel mogelijk. Wij vragen u om op het schoolplein de algemene 
regels in acht te nemen en het afscheid kort te houden.   
 
Kinderen uit groep 6, 7 en 8 komen zoveel mogelijk alleen naar school.   
 
Het dragen van een mondkapje op het schoolplein is niet verplicht.  
 
Voor de kinderen van de groepen 1-2 geldt: 

- Bij quarantaine hele klas incl begeleider:  
Er zal online onderwijs verzorgd worden via de kanalen waar de 
afgelopen weken ook al mee gewerkt is. Dit betekent dat we om 9.00 
uur online bellen met de hele groep en om 10.30 uur met groep 2. De 
kinderen krijgen geen “noodpakketje” mee.  

- Bij quarantaine gezin: 
De begeleider van de klas neemt contact op met de ouder(s) van het 
kind om af te stemmen.  

- Bij quarantaine begeleider ( vanuit gezinssituatie zonder contact met 
leerlingen ): 

- We doen ons uiterste best om inval te regelen, zodat fysiek onderwijs op school 
door kan gaan. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kan het zijn dat uw kind thuis 
moet blijven. U wordt hier in dat geval tijdig van op de hoogte gebracht.  
Wij streven in deze situatie naar online onderwijs op afstand, via de kanalen 
waar de afgelopen weken ook al mee gewerkt is. 

 
 
 
 
 
 



 
 
Voor de kinderen van de groepen 3-6 geldt: 
Al het materiaal dat de afgelopen periode thuis gebruikt is, dient maandag 8  
februari weer mee terug naar school te komen. 
 

- Bij quarantaine hele klas incl begeleider:  
Er zal online onderwijs verzorgd worden via de kanalen waar de afgelopen weken 
ook al mee gewerkt is. Er wordt door het team gekeken naar mogelijkheden voor 
verwerking, aangezien fysieke werkboeken niet thuis aanwezig zijn. De kinderen 
zullen komende week een ‘noodpakket’ meekrijgen, waarin gewerkt kan worden, 
mocht de gehele klas in quarantaine moeten.  

 
- Bij quarantaine gezin: 

Er zal fysiek onderwijs gegeven worden aan de groep op school en het kind kan via 
de kanalen waar de afgelopen weken ook al mee gewerkt is, in kunnen loggen om 
de instructies te volgen. Over het ontvangen van de eventueel benodigde 
lesmaterialen wordt afgestemd met de begeleider van uw kind.  

 
- Bij quarantaine begeleider ( vanuit gezinssituatie zonder contact met 

leerlingen ): 
We doen ons uiterste best om inval te regelen, zodat fysiek onderwijs op school 
door kan gaan. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kan het zijn dat uw kind thuis moet 
blijven. U wordt hier in dat geval tijdig van op de hoogte gebracht.  
Wij streven in deze situatie naar online onderwijs op afstand, via de kanalen waar 
de afgelopen weken ook al mee gewerkt is.  



 
 

Voor de kinderen van de groepen 7 en 8 geldt: 
De kinderen uit groep 7 en 8 hoeven op school geen mondkapje te dragen.  
Dit omdat zij via de klassendeur naar binnen en buiten kunnen en enkel op  
de gang zijn voor het pakken van hun jas/ tas en wc-gebruik.  
De kinderen werken in hun eigen groep. 
 

- Bij quarantaine hele klas incl begeleider: 
Er zal online onderwijs verzorgd worden via de kanalen waar de afgelopen  
weken ook al mee gewerkt is. De kinderen zullen komende week iedere dag hun  
agenda, reken- en spellingwerk mee naar huis nemen en de volgende dag weer  
mee terug naar school. De overige benodigdheden zullen weer via Google Classroom  
worden gedeeld.  
 

- Bij quarantaine gezin: 
Er zal fysiek onderwijs gegeven worden aan de groep op school en het kind kan via de 
kanalen waar de afgelopen weken ook al mee gewerkt is, in kunnen loggen om de  
instructies te volgen. Over het ontvangen van de eventueel benodigde lesmaterialen  
wordt afgestemd met de begeleider van uw kind.  
 

- Bij quarantaine begeleider ( vanuit gezinssituatie zonder contact met leerlingen ): 
We doen ons uiterste best om inval te regelen, zodat fysiek onderwijs op school door  
kan gaan. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kan het zijn dat uw kind thuis moet blijven.  
U wordt hier in dat geval tijdig van op de hoogte gebracht.  
Wij streven in deze situatie naar online onderwijs op afstand, via de kanalen waar de 
afgelopen weken ook al mee gewerkt is.  
 
 
 
 
 
 
  

 
 



 
 

 
 

 
Mijn kind is ziek 

 
 

Is uw kind aan het hoesten, heeft hij of zij verhoging/koorts, last 
van benauwdheid, heeft iemand uit het huishouden COVID-19 
gerelateerde klachten of is er iemand in het huishouden positief 
getest? Dan afmelden zoals altijd voor 08.00 uur via IKC-
Holthuus@stichtingatos.nl of u belt 026-3252933 

Wanneer uw kind lichte klachten heeft, zoals een snotneus, 
vragen wij u dringend om uw kind thuis te houden, zodat 
mogelijke quarantaine voor de hele groep voorkomen kan 
worden. Bij twijfel houdt u uw kind thuis.  

Geen digitaal 
device 

Indien u thuis geen digitaal device heeft voor uw kind om tijdens eventuele 
quarantaine thuis te werken, dan stellen wij u in de gelegenheid om een 
Chromebook van school te lenen. Indien u gebruik wilt maken van deze 
mogelijkheid kunt u dit aangeven via IKC-Holthuus@stichtingatos.nl. 
U kunt de Chromebook ophalen bij Dave, u dient hiervoor een 
gebruikersovereenkomst te tekenen.  

Digitale 
ondersteuning 

Hoe logt uw kind in? Hoe werken ZuluConnect en Google Classroom? Om dit zo 
duidelijk mogelijk aan u toe te lichten, kunt u onderstaande filmpjes bekijken met 
een toelichting.  
https://youtu.be/6CIPOwTxVCw 
Mocht het via de reguliere manier niet lukken om in te loggen volg dan deze 

stappen: 

1) Open Chrome in incognito-mode (ctrl+shift+N) 

Hier een filmpje hoe dat moet 

2) Vervolg nu de reguliere inlogmethode hierboven beschreven. 

 
Als het dan nog niet lukt stuurt de begeleider via mail de link. (Vraag om een link 
via de mail) 

Bij ziekte 
begeleider 

Wanneer begeleiders ziek zijn en niet in staat zijn om fysiek onderwijs te verzorgen, 
zullen wij er alles aan doen om de lessen door te laten gaan. Wanneer dit niet lukt, 
laten wij dit u via Parro en mail weten.  
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Leerlab Na de vakantie neemt Janita het leerlab voor onbepaalde tijd over van Els. 
Op donderdag en vrijdag worden de kinderen begeleid.   

Noodopvang bij SKAR 
(VSO/BSO) 

U heeft reeds een brief ontvangen van SKAR waarin aangegeven is dat u via 
het ouderportaal uw kind kunt aanmelden voor de noodopvang. Voor 
vragen hierover kunt u zich richten tot SKAR. 

Ondersteuning 
externe partners 

De extra ondersteuning door externe partners en hoe deze wordt 
vormgegeven, wordt door de externe partners gecommuniceerd. 

Intern begeleiders Tijdens deze lockdown vragen we veel van onze kinderen, van u en van 
onszelf. 
In alle zorgvuldigheid proberen we zo goed als mogelijk aan te sluiten op alle 
ondersteuning die nodig is om dit samen voor elkaar te krijgen. Mocht het 
zijn dat u zich zorgen maakt om uw kind, of om de situatie thuis, die deze 
lockdown teweegbrengt, neem gerust contact met ons op. Soms helpt het 
om even samen te sparren, om even uw verhaal kwijt te kunnen of om 
samen tot actie te komen. We denken graag met u mee en samen kunnen 
we meer! 

 

Voor de onderbouw (groep 1 t/m 4) kunt u mailen met Floor Wierink 
(f.wierink@stichtingatos.nl). Haar werkdagen zijn dinsdag, woensdag en 
donderdag. 
 
Voor de bovenbouw (groep 5 t/m 8) kunt u mailen met Nine van Bon 
(n.vanbon@stichtingatos.nl). Haar werkdagen zijn maandag, dinsdag en 
donderdag. 
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