
Onder voorbehoud van typefouten. 

Opvang van kinderen 
We willen u even helpen herinneren aan de regels voor opvang op school. Wij verzoeken u met klem 
om uw kind(eren) thuis te houden en zelf opvang te regelen. Alléén voor ouders die in vitale beroepen 
werkzaam zijn (klik hier voor de lijst) is opvang op school mogelijk. Dit geldt alleen voor de schooltij-
den. Verder gelden hiervoor de door het RIVM vastgestelde regels en richtlijnen (bijvoorbeeld keelpijn, 
hoesten, niezen en koorts). Voldoet u aan bovenstaande voorwaarden en heeft u opvang nodig? Neem 
dan contact op met de directie van school: directie@obsdevlinderhof.nl of 0591-361357. 
 
Op 21 april neemt het kabinet nieuwe besluiten over eventuele versoepeling van de maatregelen, die 
tot die tijd gewoon blijven gelden. Voor ons, het onderwijs, rest er niets anders dan afwachten. Moch-
ten er nieuwe ontwikkelingen zijn dan hoort u dat van ons. 

Digitale school 
De school is afgelopen weken omgetoverd tot een digitaal lessysteem. Alle kinderen hebben 
inmiddels een eigen emailadres van school gekregen waarmee ze kunnen inloggen in Google. 
Met dit mailadres zitten alle kinderen in beveiligde Google-omgeving met verschillende mo-
gelijkheden als Gmail, Meet (videobellen) en Classroom (chatten, delen van berichten en 
bestanden). Mooi om te zien dat de kinderen hier best handig in zijn en snel doorhebben 
hoe één en ander werkt. Ook mooi om te zien dat ouders de jongere kinderen helpen om 
toch even videocontact te maken met de leerkracht. Het was voor de leerkrachten even 
omschakelen maar ook zeker voor de kinderen en hun ouders/verzorgers.  
 
Helaas merken we dat er geregeld kinderen missen tijdens de digitale lessen. De lessen 
zijn niet vrijblijvend. Om achterstanden te voorkomen moeten kinderen deze lessen vol-
gen. Wilt u hierop toezien?  De lessen worden in Classroom en/of de Agenda aangekondigd 
(voor groep 5 t/m 8). Elke dag dus even kijken in de Agenda en Classroom. Zo missen de 
kinderen niks.  
 
We vinden het wel fijn dat iedereen zo betrokken is en zo veel mogelijk meewerkt. Dit 
waarderen we enorm. Samen zetten we de schouders eronder om zo goed mogelijk digitaal 
onderwijs te bieden. Heeft u vragen of lukt het niet om in te loggen? Neem dan contact op 
met de leerkracht of via directie@obsdevlinderhof.nl  
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SchoolApp vernieuwd 
Is het gelukt om de nieuwe schoolapp te installeren? Twee weken geleden heeft u daar 
informatie over  ontvangen en we hopen dat iedereen nu de nieuwe app heeft. Hierin 
vindt u het laatste nieuws, de leukste foto’s, enz. Ook kunnen we d.m.v. een pushbe-
richt u snel op de hoogte brengen van iets wat belangrijk is. Is het niet gelukt om de app 
te installeren, neem dan contact op met SchoolsUnited: 06-17258027 

Bijlage 
In de bijlage (pagina 2) vindt u informatie over de ThuisBieb. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/noodopvang-cruciale-beroepen-en-vitale-processen
mailto:directie@obsdevlinderhof.nl
mailto:directie@obsdevlinderhof.nl
https://www.obsdevlinderhof.nl


ThuisBieb: vrij beschikbare e-books 
De ThuisBieb-app is toegankelijk voor iedereen. Dus ook als je géén lid bent van de Bibliotheek! In de 
app staan 100 e-books, waarvan 21 titels voor kinderen tot en met 12 jaar, zoals Fien komt dat zien! 
van Harmen van Straaten en Alaska van Anna Woltz. Met de ThuisBieb willen de Bibliotheken  
iedereen die thuiszit, dus ook kinderen, een hart onder de riem steken in deze onzekere tijd. Down-
load de ThuisBieb in de AppStore of Google Play. De e-books staan in de speciale ThuisBieb-app. Je 
kunt de ThuisBieb-app voor iOS downloaden in de AppStore en voor Android via Google Play. Wanneer 
de app is geïnstalleerd kun je het aanbod bekijken en titels selecteren. De app is in elk geval beschik-
baar tot en met 10 mei. Meer informatie kun je vinden op jeugdbibliotheek.nl/thuisbieb . 

https://jeugdbibliotheek.nl/thuisbieb

