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Allereerst wil ik jullie met deze foto wat warmte en liefde sturen. Iedereen heeft deze 

week vast wel een momentje gehad dat het even niet zo lekker ging of je goede 
humeur je even in de steek liet. Daarvoor is dit hart. Maar ook voor een opa of oma 
die hun (klein)kinderen niet of minder zien, én voor de mensen die keihard werken 
om dit virus de kop in te drukken, én voor onze kinderen die hun vriendjes moeten 

missen, én voor mijn collega’s in het hele land die momenteel alles uit de kast 
trekken om het onderwijs goed te regelen, én voor mensen in vitale beroepen die 

doorzetten en hun werk zo goed mogelijk doen, én voor alle winkels die momenteel 
hun deur moeten sluiten, én zo kan ik nog wel even doorgaan. Pak een hart aan, die 

is voor jou en weet dat we aan je denken! En geef er dit weekend ook ééntje door 
aan iemand die het nodig heeft of waar je tegen wil zeggen  

‘Bedankt’! 
 



 

Dan nu over op wat regelzaken en mededelingen…. 
 
Schoolpoort en Parnassys 
 
Afgelopen week hebben we een aantal vragen gehad over Parnassys, ons school 
administratiesysteem. Eerder heeft iedereen daar inlogcodes over ontvangen, maar met 
invoering van Snappet in onze school, had Parnassys voor ons geen meerwaarde. Dit 
onderdeel hebben wij dus afgesloten.  In een eerder schrijven hebben we dit gedeeld. Hier 
vindt u dus geen gegevens meer over het werk van uw kind.  
 
In Snappet (vanaf groep 4) zijn een hoop gegevens beschikbaar, maar daarnaast hebben we 
ook Schoolpoort (digitaal portfolio) de laatste maanden ingericht. Leerlingen in de midden- 
en bovenbouwunit hebben de afgelopen maanden geoefend met het werken in Schoolpoort.  
 
Doordat we nu thuis werken, gaan we hier stap voor stap mee verder aan het werk. 
Afgelopen week hebben we gevraagd of leerlingen hun inlogcodes hebben en komende 
week staan er ook taakjes klaar in Schoolpoort om te gaan maken. Leerlingen kunnen dan 
ook communiceren met de juf en met elkaar.  
Het is goed om met uw kind eens mee te kijken hoe het werkt en wat ze er mee doen.  
 
Binnenkort gaan we ook u als ouders betrekken, zodat ook u kunt inloggen en meekijken op 
afstand. Daarover mailen we u komende week/weken. We voeren dit gefaseerd vanaf de 
bovenbouw in. Dus ouders van de onderbouwunit moeten even geduld hebben.  
  
 
Inlever en ophaalmoment  
 
Maandag 30 maart is er een nieuw ophaalmoment. Wij vragen  maandag tussen 09.30-
14.00 uur de nieuwe pakketten te komen ophalen. Graag de volgende regels in acht nemen: 
 

• Via de hoofdingang naar binnen, via kleuterdeur naar buiten 
• Maximaal 1 persoon per gezin naar binnen 
• We houden 1 ½ meter afstand van elkaar 
• Maximaal 5 ouders tegelijk naar binnen 
• We hebben zo min mogelijk contact met ouders of kinderen, voor vragen kunt u 

ons mail.  
• Wanneer u niet kunt komen om het werkpakket op te halen, dan vraagt u 

hiervoor in eerste instantie een andere ouder. Wanneer dit niet lukt, mailt u de 
leerkracht van de unit, zodat er een andere tijd kan worden afgesproken.  
 

Sommige ouders hebben al aangegeven het huiswerkpakket liever digitaal te ontvangen, 
indien u dit ook per mail wil ontvangen, kunt u de leerkracht van uw kind mailen.  
 
Contact met onze kinderen 
 
We proberen zo goed mogelijk contact te houden met de kinderen van onze school. In de 
bovenbouw wordt de chatfunctie in schoolpoort al goed gebruikt. Afgelopen week zijn we ook 
begonnen om alle kinderen te bellen, even de stem te horen, een kletspraatje te houden en 
te horen of het thuiswerken lukt.  
Een aantal scholen testen de mogelijkheid om contact te hebben via online systemen.  Wij 
hebben nauw met andere schcolen en proberen zo spoedig mogelijk een dergelijk systeem 
in te zetten, zodat we met groepen kinderen kunnen spreken en eventueel op die manier ook 
les te kunnen geven.  



 

Er komt in deze periode veel op iedereen af, we proberen dit zo stap voor stap in te zetten. 
Niet iedereen is op computergebied heel vaardig, dus rustig aan. Geef ook aan wanneer er 
iets niet lukt. We helpen u graag.  
 
 
 
Bingo online 
 

Afgelopen donderdag hebben we met 
meer dan 70 mensen online Bingo 
gespeeld. Dit was een groot succes en 
herhalen we komende week zeker weer!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Check ook ons YouTube kanaal. (kofschip zierikzee). Hierop vindt u leuke filmpjes van de 
onderbouw leerkrachten en het weer met weerman Robbe. 
 
 
 

We wensen iedereen een fijn weekend en tot volgende week! 
 
Lieve groeten van team ‘t Kofschip 


