
 

Ouderinfo maart 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
RKBS De Parkiet 
Parkietlaan 1 
2566 XT Den Haag 
Tel. 070-363 13 69 
www.parkiet.org 
info@parkiet.lucasonderwijs.nl 
 
I N H O U D: 
 
Onze eerste Corona week 
 
Inventarisatie noodopvang 
 
Teams Microsoft 365 
 
Op welk device werken de 
kinderen? 
 
Wat te doen met de 
geplande activiteiten 
 
Leuke ideeën voor thuis. 
 
Bedankt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onze eerste corona week.........  
Vanaf maandag 16 maart leven wij, kinderen, leerkrachten en ouders van 
de Parkiet, in een andere schoolwereld. 

Het schoolleven is ingrijpend veranderd. Dat vraagt aanpassingen van 
iedereen. 
 
Zondagavond 15 maart heeft u de eerste berichten ontvangen. Vanaf 
maandag 16 maart hebben alle klassen een weektaak ontvangen. 
  
Vanaf woensdag konden de klassen spullen ophalen en werd er thuis volop 

aan het werk gegaan. Vervolgens zijn we aan de slag gegaan om het 
thuisonderwijs zo goed mogelijk te realiseren. Dit vraagt veel nieuwe 
vaardigheden van de leerkrachten, waarbij zij elkaar helpen om zich die 
eigen te maken. 
Daarnaast zijn leerkrachten gestart met het onderhouden van de contacten 
met leerlingen en ouders. Iedere leerkracht geeft daar op eigen wijze 
invulling aan. En daar groeien we in. 

Dit vraagt op dit moment veel extra werk van de leerkrachten. 
  
Van u als ouders wordt ook heel veel gevraagd. 
U treedt thuis op als leerkracht en begeleider van uw kind(eren). En bij 
velen gaat dit tussen het thuiswerken door. Regelmatig ontvangt u tips en 
tops. En de mailboxen lopen bij iedereen vol. Ook die nieuwe situatie bij u 
thuis roept soms vragen op! 
   
Elke week zullen de leerkrachten contact opnemen met de kinderen of 
ouders om te vragen hoe het thuisonderwijs gaat en of zij nog hulp kunnen 
bieden.  
Dit kan op verschillende manieren gebeuren. 
We vragen om wederzijds begrip. Wij doen ons best, u doet uw best. Niet 

alles lukt altijd, wij begrijpen ook dat thuis niet altijd alles lukt. Een 
leerkracht kan wel contact opnemen als we zien dat het werk dat wordt 
gemaakt achter blijft bij de rest van de groep. We willen dan kijken hoe we 
kunnen helpen. 
 
Verder doen wij ons best om met de leerkrachten die nog “gezond” zijn de 
kinderen die naar school komen op te vangen.  
 
Als laatste: 
Wij begrijpen dat het voor ouders best intens is om als ouder het geheel 
goed te organiseren: 'ouder' zijn, de thuis-juf of -meester zijn en daarnaast 
ook nog zelf thuiswerken. Dat kost veel energie. Ook voor de kinderen is 
deze nieuwe situatie lastig en zij laten daardoor soms ander gedrag zien. 
Mocht u vragen hebben of met iemand willen sparren, dan kunnen we u in 

contact brengen met de juiste instanties. Neem contact op via 
MijnSchoolinfo met juf Silvia ( groep 3 t/m 8) of juf Wilma (groep 1/2). Dan 
zullen zij verder kijken hoe ze u kunnen helpen.  
  
De ontstane situatie vraagt veel van u en van ons, maar met elkaar gaat 
het ons vast lukken om ook in deze bizarre tijd het onderwijs aan de 
kinderen te continueren. 
 

file://///AMSDC1-NA-V520/Claudia.Domene$/Cached/My%20Documents/www.parkiet.org
mailto:info@parkiet.lucasonderwijs.nl


2 | Ouderinfo 
 

Inventarisatie noodopvang:  
Het kan zijn dat u noodopvang nodig heeft voor uw kinderen. Dit mag u per 
mail aanvragen. U kunt hiervoor een mail sturen naar Meester Ruben 
(groep 6). rvdwater@parkiet.lucasonderwijs.nl. 
 
Dezelfde regels zijn hierbij nog van kracht: 

 U en/of uw partner bent/zijn werkzaam in een cruciale 
beroepsgroep. 

 In uw gezin is niemand ziek en uw kind heeft geen milde klachten. 
 Er zijn geen mogelijkheden om de opvang van uw kinderen thuis te 

organiseren. 
 
‘Teams’ Microsoft 365: 
Binnenkort kunnen we met de hele school met Teams van office 365 

werken. Dat betekent dat leerkrachten met groepjes kinderen kunnen 
videobellen. Hiervoor zijn voor alle kinderen van de school emailadressen 
en wachtwoorden aangemaakt. Begin volgende week worden de groepen 
geactiveerd en krijgt u voor uw kind een inlog en een wachtwoord 
opgestuurd. Er kunnen nog veel meer zaken worden gedaan met Teams, 
maar alles stap voor stap.  
 
Op welk device werken de kinderen? 
Wellicht werkte uw kind de afgelopen tijd op een tablet. Mocht u nu toch 
denken dat het voor uw kind handig is om op een Chromebook te werken, 
weet dat u dan alsnog een Chromebook kan komen halen. Hiervoor dient u 
een formulier te ondertekenen. De komende week mogen de Chromebooks 
nog worden opgehaald in de ochtend. Wilt u juf Silvia ( MSI) een mail 
sturen indien u deze wilt halen?      

  
Wat te doen met de geplande activiteiten? 
Veel activiteiten vinden geen doorgang. We hebben natuurlijk nog geen 
duidelijkheid over hoe en wat precies, dat hopen we dinsdag te horen. 
 

- De studiedag van 9 april komt te vervallen.  
- Pasen -> mocht de school open zijn, zullen we niet met de hele 

school in de gymzaal de paasviering vieren.  
- Sportdag met de gehele school komt te vervallen. ( regels tot 1 juni) 
- Avond4daagse gaat niet door. ( regels tot 1 juni) 
- Voetbaltoernooien zijn afgelast. (regels tot 1 juni) 
- Verkeersexamen  voor de groepen 7 gaat niet door op de geplande 

data en er wordt door de organisatie gekeken naar de alternatieven. 

(regels tot 1 juni)  
- Centrale Eindtoets groep 8 – gaat niet door. Er mag ook niet worden 

heroverwogen. Ouders van groep 8 hebben een brief gekregen. 
- Op termijn zullen wij informatie geven over de activiteiten die 

gepland staan na de meivakantie. 
     
Leuke ideeën voor thuis.   

 
Wij merken dat ouders vaak enthousiast werken aan hun part-time baan als 
leerkracht. 
Voor die ouders hebben wij nog enkele tips om kinderen op een leuke 
manier zinvol te laten leren.  
 
Heeft u kind tijdelijk geen wifi? KPN helpt in deze tijd met gratis wifi.... 

https://kpnmcf.com/nl/nieuws/2020/kpn-helpt-kinderen-nu-de-scholen-
gesloten-zijn-tijdelijk-aan-wifi-voor-hun-schoolwerk 
  
Bij bol.com kun je voor 1 ct 1 boek krijgen! 
https://www.bol.com/nl/m/thuisblijvertjes/ 
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De TU Delft heeft een gratis Scratch programmeercursus: 
https://online-learning.tudelft.nl/courses/scratch-programmeren-voor-
kinderen/?utm_medium=email 
  
En wat mogelijk ook leuk is om te kijken is meester Freek: 
https://www.freekvonk.nl/meesterfreek/  
  
School dicht? Leer gratis schaken met Chessity 
De scholen in Nederland zijn gesloten vanwege het coronavirus. Om de 
dagen voor de kinderen thuis leuk en leerzaam te maken, is Chessity drie 
weken gratis beschikbaar voor gezinnen. 
Schaken is leuk, leerzaam en supergoed voor de ontwikkeling. Met Chessity 
bouwt je kind spelenderwijs aan future skills. Chessity werkt in Nederland al 

samen met 1750 scholen. 
Nu de scholen dicht zijn, wil Chessity zo veel mogelijk kinderen de kans 
geven om thuis te leren schaken en zich zo te ontwikkelen. Daarom is de 
populaire Diploma Challenge tot en met 6 april gratis beschikbaar voor 
gezinnen. Op deze manier proberen wij ons steentje bijdragen in deze 
moeilijke periode. 
In twee weken tijd leren kinderen schaken en halen ze zelfs een echt 
schaakdiploma! 
Doen jouw kinderen ook mee? Meld ze hier aan: 
https://www.chessity.com/nl 
  
Bedankt! 
We hebben van kinderen en ouders mooie complimenten gekregen. 
Heerlijke chocolade, zelf gebakken cakejes, lieve kaarten, mailtjes, blogs. 

Bedankt voor alle leuke attenties, het voelt heel fijn en mooi. We genieten 
er als team echt van!  
 
 
     
  
     
  
 
  
  
 

 


