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Beste ouders/verzorgers, 

 

In deze bijzondere tijd zult u van ons regelmatig een mail ontvangen met mededelingen 

en informatie over het huiswerk. 

De leerkrachten zijn op schooltijden, volgens onderstaand schema, bereikbaar via de mail.  

Als u graag telefonisch contact wilt kunt u dat aangeven in de mail. Wilt u dan wel uw 

telefoonnummer toevoegen? 

U begrijpt dat deze situatie ook voor ons nieuw is en dat er vast dingen niet goed gaan. 

Wacht dan niet te lang en neem contact met ons op. 

 

 

  

 

Onderwijs op afstand 

Maandag heeft u van de leerkracht van uw kind(eren) een mail ontvangen met 

inloggegevens en een schema voor huiswerk. 

Uw kind kan thuis digitaal werken aan de basisvakken zoals rekenen en spelling. 

Het is belangrijk dat uw kind elke dag de opdrachten maakt om het niveau op peil te 

houden. 

We gaan er dan ook van uit dat de kinderen dagelijks hun huiswerk maken.  

We vinden het erg leuk om te zien dat een groot aantal kinderen al goed aan de slag is 

geweest. 

Heeft u geen computer, tablet, mobiele telefoon of chromebook dan kunt u dat via de mail 

aangeven en maakt de leerkracht een pakket klaar wat u kunt ophalen op school. 

De leerkrachten volgen de ontwikkeling van uw kind digitaal en kunnen zo, indien nodig, 

aanpassingen doen in de lesstof zodat uw kind onderwijs op maat krijgt. 

Volgende week krijgen de kinderen weer een mail met  nieuw en aanvullend materiaal.  

 

Inloggen 

Als u de codes niet hebt ontvangen kan het zijn dat ze in de “spam” zijn gekomen. Kunt u 

ze ook daar niet vinden dan kunt u mailen met de leerkracht en krijgt u de code opnieuw. 

Ook als u niet kunt inloggen horen we het graag. 

Soms lukken de opdrachten niet, geef dat ook aan. De leerkracht kan dan een 

instructiefilmpje sturen of via mail reageren. 

 

 

 

 

 

 

Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag vrijdag 

1/2 Juf Kelly 

k.vdweide@obs-

emmermeer.nl  

Juf Kelly 

k.vdweide@obs-

emmermeer.nl 

Juf Kelly 

k.vdweide@obs-

emmermeer.nl 

Juf Kelly 

k.vdweide@obs-

emmermeer.nl 

Juf Kelly 

k.vdweide@obs-

emmermeer.nl 

3/4 Juf Karin 

k.kroeze@obs-

emmermeer.nl  

Juf Karin 

k.kroeze@obs-

emmermeer.nl 

Juf Karin 

k.kroeze@obs-

emmermeer.nl 

Juf Winy 

ib@obs-

emmermeer.nl  

Juf Winy 

ib@obs-

emmermeer.nl 

5/6 Meester Martijn 

invaller@obs-

emmermeer.nl  

Meester Martijn 

invaller@obs-

emmermeer.nl 

Juf Lydia 

locatieleider@obs-

emmermeer.nl  

Juf Rikie 

r.wesseling@obs-

emmermeer.nl  

Juf Rikie 

r.wesseling@obs-

emmermeer.nl 

7/8 Juf Ilona 

i.everts@obs-

emmermeer.nl  

Juf Ilona 

i.everts@obs-

emmermeer.nl 

Juf Ilona 

i.everts@obs-

emmermeer.nl 

Juf Ilona 

i.everts@obs-

emmermeer.nl 

Juf Melany 

m.diepeveen@oo-

emmen.nl  
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Een gezamenlijk prikbord 

Via de onderstaande link komt u in een gezamenlijk prikbord waar iedereen, kinderen, 

ouders en leerkrachten, een berichtje kan achterlaten.  

Op die manier blijven we toch een beetje met elkaar verbonden. 

Het programma werkt soms erg langzaam. (overbelast)  Soms moet je even weer opnieuw 

je bericht versturen.  

Maar het is de moeite waard. 

https://padlet.com/obsemmermeer/Bookmarks 
 
Beweegspelen 

In de bijlage vindt u een document met leuke tips om in beweging te blijven. 

 
 

Bereikbaarheid 

De leerkrachten zijn dus bereikbaar via de mail. 

Voor overige zaken kunt u contact opnemen met Lydia Jeuring, via e-mail 
locatieleider@obs-emmermeer.nl  of 06-21170590.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Team obs Emmermeer 
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