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Beste kinderen en ouders/verzorgers van obs Emmermeer, 

 

Zoals u inmiddels gewend bent krijgt u, tenminste één keer per week, een mail met de 

laatste mededelingen, informatie en tips van school. 

 

 We zien dat de meeste kinderen elke dag “gewoon” aan het werk gaan. Dat zien we 

graag. 

De juffen en meester hebben een “dashboard” met alle kinderen, zodat ze goed in 

beeld hebben wat en hoe het schoolwerk gedaan wordt. 

We willen nogmaals benadrukken dat het belangrijk voor uw kind(eren) is om elke 

schooldag te werken aan de huiswerkopdracht zodat ze op hun niveau blijven.  

 

 Elke maandag krijgt u een schema van de leerkracht(en) van uw kind(eren) met het 

schoolwerk voor de komende week. Heeft uw kind problemen met het werk dan kunt u 

natuurlijk ook contact opnemen met de leerkracht. De leerkrachten nemen ook 

persoonlijk contact op met hun leerlingen. Dat kan telefonisch zijn of per mail. 

 

 We vinden het erg leuk om ook van jullie te horen. 

Zoals jullie inmiddels weten hebben we een digitaal prikbord op Padlet: 

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

Meester Arndt en meester Martes zetten er ook regelmatig iets op. Vandaag staat er 

een Kahootquiz klaar. 

 

 De kinderen van groep 3 en 4 kunnen morgen (dinsdag 24 maart) tussen 10.00 en 

12.00 een pakketje met werk halen. We willen u vragen om via de hoofdingang te 

komen. 

De deur is op slot, wilt u op de deur kloppen? Dan krijgt u daar het pakketje van uw 

kind. 

 

 Mensen die problemen hebben met het inloggen kunnen ook dinsdag op school komen 

voor hulp. Stuurt u even een mail  dan kunnen we een tijd afspreken zodat niet 

iedereen tegelijk op school komt.  

Wij hanteren de richtlijnen van het RIVM, dus ook wij houden 1,5 meter afstand. 

 

 De minister van Onderwijs heeft besloten dat er dit jaar geen Cito Eindtoets zal zijn 

voor de kinderen van groep 8. Dat betekent dat het advies van de school niet meer 

aangepast wordt.  

 

 We proberen een digitaal klaslokaal te organiseren met het programma “Zoom”. Als 

alles goed gaat hoort u hier snel meer over. 
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