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Inlever en ophaalmoment  
 
Door alle drukte hadden we niet in de gaten dat vrijdag(morgen) een vrije dag is voor de 
leerlingen. De taken van vrijdag mogen worden geschrapt en schuiven we door naar 
volgende week.  
In verband met het paasweekend is de inlever- en ophaaldag dinsdag 14 april.  
 
Wij vragen u dinsdag 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.  
 
 
Het ingeleverde werk nemen wij niet allemaal door, we halen hier bepaalde taken uit om 
verder te bekijken. Terugkoppeling naar de kinderen gebeurt vooral tijdens de 
coachgesprekken, berichtjes via Snappet en Schoolpoort.  
 
Wij zijn per mail, via Snappet of Schoolpoort bereikbaar van 10.00-14.00 uur. Tijdens deze 
momenten checken we regelmatig onze mail en chatberichten, het lukt ons niet om direct op 



 

berichten te reageren, aangezien we ons ook voorbereiden op het werk van de komende 
periode, het monitoren van kinderen, het bellen van leerlingen, het houden van 
coachgesprekken.  
We merken ook dat ouders/kinderen soms een leerkracht mailen of chatten op een niet 
werkdag. Wij spelen de vraag dan door aan collega’s of een reactie komt later. We hopen 
dat u hier begrip voor heeft.   
 
 
 

Opvang Kibeo  tijdens de meivakantie. 
 
In de meivakantie zijn de reguliere vakantie bso`s van 
Kibeogeopend tijdens de gewone vakantieopvang-dagdelen 
voor noodopvang. De ouders kunnen via de normale weg 
aanmelden. Ouders kunnen hun kind ook aanmelden bij de afdeling 
Klantrelatie Kibeo. Voor meer informatie verwijzen we u naar de 
website van Kibeo 
https://www.kibeo.nl/ 
 

 
Extra hulp  
Juist in deze bijzondere tijd is het prettig te weten dat er, naast de school, diverse instanties 
zijn die u kunnen helpen bij diverse vragen. Bijvoorbeeld bij vragen in opvoeding.  
Als bijlagen hebben we 2 brieven toegevoegd, vanuit de GGD en Emergis. 
 
Wij horen het uiteraard ook graag wanneer u verdere vragen hebt. 
 
Bijlage 

- Brief GGD Zeeland 
- Brief Emergis 

 
 
 
Check ook ons YouTube kanaal. (kofschip zierikzee). Hierop vindt u leuke filmpjes van de 
onderbouw leerkrachten en het weer met weerman Robbe. 
https://www.youtube.com/channel/UCC9wfSOEJNA0-MD_Ryo8lcw?view_as=subscriber 

 

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