
 
 

 

 

 
Kloosterburen, 15 december 2020 

Beste ouders en verzorgers, 
 
Gisteren kregen we het nieuws dat we dit 
kalenderjaar op school vrij abrupt moeten 
eindigen. Vandaag is voorlopig de laatste dag 
op school. We hebben begrip voor de situatie 
en vinden het ook heel jammer. Gelukkig 
hebben we vandaag de aankomende tijd met 
kinderen kunnen doornemen. Ook hebben we 
nog aandacht kunnen besteden aan kerst 
door kerststukjes te maken en samen te 
zingen.  
Om invulling te blijven geven aan het 
onderwijs tijdens de lockdown hebben we een 
aantal zaken uitgezet. Hieronder kunt u lezen 
hoe dit eruit komt te zien.  
 
Lesmateriaal 
De kinderen krijgen vandaag de materialen van school mee naar huis. Zou u met uw kind 
een vaste plaats willen zoeken voor het bewaren van de materialen, zodat het netjes en 
compleet blijft?  
 
Tot de kerstvakantie 
De kinderen krijgen opdrachten mee voor woensdag en donderdag. Dit zijn opdrachten die 
niet digitaal zijn en die de kinderen in principe zelfstandig kunnen uitvoeren. Hiervoor hebben 
de kinderen al instructies op school gekregen.  
 
Na de kerstvakantie 
Na de kerstvakantie starten we met online lesgeven. Hiervoor maken we wederom gebruik 
van Teams. Voor alle groepen zal er een vast moment gepland worden van een uur. Een 
rooster hiervoor volgt deze week via Parro. In dit uur worden instructies gegeven door de 
groepsleerkracht. Alle kinderen worden verwacht deel te nemen aan de online les. We raden 
aan om ervoor te zorgen dat het werk vóór de volgende les afgerond is.  
De uitgeverijen hebben aangegeven dat het weer mogelijk wordt voor kinderen om ook de 
lessen online te maken.  
 
Teams 
De online lessen worden gegeven via Teams. Alle kinderen hebben hiervoor hun eigen e-

mailadres en wachtwoord. Deze gegevens zijn al meegegeven naar huis. 
Teams is te gebruiken op de pc, laptop, tablet en smartphone. Dit programma 
werkt het beste als u dit installeert op het apparaat.  
De stappen voor het inloggen en de omgangsregels voor Teams vindt u 
onderaan deze brief. We vragen u dit met uw kind door te nemen en dit 

programma vóór de online lessen thuis uit te proberen en de mogelijkheden verkennen.  
 
 
 
 



 
Uitleen van laptops 
Van de vorige lockdown hebben we geleerd dat een online les op diverse apparaten prima 
gevolgd kan worden: tablet, laptop, pc, smartphone. Het digitaal verwerken van de lessen is 
echter het best te verwerken op een laptop of een pc.  
Op school merken we dat er meer aanvragen voor leen-laptops zijn dan dat wij beschikbaar 
hebben. We willen u daarom vragen eerst zelf op onderzoek uit te gaan hoe u dit voor de 
twee weken na de kerstvakantie kunt organiseren. Op deze manier hopen we de 
beschikbare laptops in te kunnen zetten op die plekken waar er geen andere mogelijkheid is. 
Als dit in uw gezinssituatie en uw omgeving onmogelijk blijkt kunt u contact opnemen met 
Nienke Compier.  
 
Noodopvang 
Voor ouders in cruciale beroepen is er noodopvang mogelijk. Voorwaarde is dat ouders 
werkzaam zijn in zogenoemde vitale beroepen. Als één ouder in deze beroepsgroep werkt  
verzoeken we u om zelf voor opvang te zorgen. Hiervoor gebruiken we deze landelijke lijst: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen. 
 
Mocht u de komende week op woensdag 8.30-14.15, donderdag 8.30-14.15 of vrijdagochtend 
8.30-12.00 uur noodopvang (alleen in nood!) nodig hebben, neem dan vandaag contact op 
met Henrieke Sakey: h.sakey@lauwerseneems.nl  
 
Een aantal scholen binnen ons schoolbestuur overweegt om na de kerstvakantie de kinderen, 
die gebruik maken van de noodopvang, op een beperkt aantal locaties gezamenlijk op te 
vangen. Op die manier denken we beter in staat te zijn om straks de online lessen te 
verzorgen. Op dit moment kijken we naar de haalbaarheid van dit plan. In de loop van deze 
week informeren we u daarover.  
 
Om een goede inschatting te maken van de verwachte aantallen leerlingen die in januari 
gebruik maken van de noodopvang, wordt u gevraagd om zoveel als mogelijk per mail aan 
h.roelink@lauwerseneems.nl  door te geven aan de school op welke dagen u gebruik wilt 
maken van de noodopvang in de periode van 4 januari tot en met 15 januari 2021. Zou u 
dit vóór 12:00 uur donderdag 16 december willen doen?  
Dat is kort dag, we realiseren ons dat zeer zeker, maar dit is voor het ontwerpen van een 
werkend plan voor ons van groot belang.  
 
Contact 
Kinderen kunnen via Teams met hun leerkracht chatten tijdens de reguliere schooltijden.  
Ouders kunnen contact opnemen met de leerkracht via de e-mail: 
l.stiekema@lauwerseneems.nl ma-di-wo-do  
 
e.huberts@lauwerseneems.nl di-wo-do 
 
n.compier@lauwerseneems.nl ma-di-wo-vr 
 
d.spoelman@lauwerseneems.nl wo-do-vr 
 
j.remerie@lauwerseneems.nl ma-di-do-vr 
 
g.mejeur@lauwerseneems.nl ma-di-wo-do-vr 
 
a.egberts@lauwerseneems.nl ma-vr 
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Tot slot 
Voor nu hopen we u voldoende te hebben 
geïnformeerd. De teamleden gaan de komende 
dagen aan het werk en treffen voorbereidingen 
voor het onderwijsprogramma na de 
kerstvakantie. De school houdt u op de 
gebruikelijke manier steeds op de hoogte.  
 
Het is anders dan we ons voorgesteld hadden, 
maar de maatregelen geven ons weinig keus. 
Desondanks wens ik u een goede vakantie en 
fijne feestdagen toe.  
 
 
Hartelijke groet, 
Namens het team van bs Mandegoud, 
Henrieke Sakey 
 

 

 

Hieronder de stappen voor het inloggen in Zuluconnect en Teams 

 

Zuluconnect 
Zuluconnect is de poort tot de onderwijsprogramma’s 
waar wij mee werken. Ook om bij Teams te komen ga je 
via Zuluconnect. 
 
Inloggen in Zuluconnect gaat als volgt: 

1. Je gaat naar www.zuluconnect.nl  
2. Kies ervoor om in te loggen met gebruikersnaam 

en wachtwoord (kinderen hebben dit mee naar 
huis gekregen) 

3. Log in met Microsoft 
4. e-mailadres invoeren (…@mandegoud.llo365.nl) 
5. Wachtwoord: zie code achter het slotje 

 

Teams  
Voor alle groepen zijn Teams aangemaakt. Een Team is een digitale plek waar leerkracht en 
kinderen elkaar kunnen spreken (via chat), zien ( via video), opdrachten kunnen vinden, 
maken en inleveren. Dit programma werkt het best als u dit installeert op uw apparaat.  
 
Ook hier zijn regels en afspraken belangrijk zijn om in zo’n Team met elkaar te leren. 
Daarom vragen wij u om met uw kind(eren) de volgende afspraken goed door te nemen, zo 
nodig nader uit te leggen en erop toe te zien dat uw kind(eren) zich ook altijd houden aan 
deze afspraken.  
1. We gebruiken de chat als we een vraag willen stellen; 
2. Videobellen met de leerkracht kan via de chat gevraagd worden, de leerkracht neemt 
vervolgens initiatief om te videobellen. Benader alleen de leerkracht die op die dag 
werkzaam is.  

http://www.zuluconnect.nl/
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3. Als de camera aan gaat proberen we rustig te zitten, we zoeken een rustige plek in huis 
zodat we elkaar goed kunnen horen;  
4. We leggen ook papier en pen/potlood neer om dingen op te kunnen schrijven;  
5. Teams is een werkplek waar we alleen werken met de kinderen uit onze groep, dus we 
sturen NOOIT iets naar volwassenen en kinderen die niet lid zijn van het Team waarin we 
zitten;  
6. Chatten, (video-) bellen met de kinderen van je Team mag tussen 8.30 uur en 17.00 en 
alleen met leden van ons eigen Team die dat zelf ook willen;  
7. We chatten en videobellen altijd op een respectvolle en vriendelijke manier.  

 
 
Met deze afspraken kunnen we met elkaar op een veilige en prettige 
manier verder met het onderwijs op afstand. Wij rekenen op uw 
medewerking.  
 


