
 

 

 
 18 december 2020 

Lockdown 

We zijn deze week behoorlijk geschrokken van de strenge maatregelen die onze kant op zijn 
gekomen. Het afgelopen jaar heeft reeds veel gevraagd van iedereen… 
de komende periode zal het weer extra lastig worden om toch tot fijn 
onderwijs te komen. 
 
We gaan er samen na de kerstvakantie het beste van maken. Schroom 
niet om met de leerkracht(en) van uw kind(eren) contact op te nemen 
wanneer u vragen hebt of iets dergelijks. 
 
Vergeet niet dat, naast het werk dat vanuit school gegeven wordt, er ook 
veel mogelijkheden zijn de kinderen een leerzame en zinvolle tijd te laten 
hebben. Lekker buiten spelen en sporten, gezelschapsspelletjes en een 
mooi boek lezen zijn voorbeelden van deze activiteiten. 

 

Uitleen Chromebooks 

Zoals in de brief van Obase geschreven eerder deze week is er na de kerstvakantie de mogelijkheid                                 
om een Chromebook van school te lenen, indien u zelf thuis geen geschikt apparaat hebt.  
 
Bij het ophalen van een Chromebook vragen wij u een ‘uitleenformulier’ te ondertekenen.  

De Chromebooks kunnen vervolgens worden opgehaald op: 

Maandag 4 januari, tussen 8.00 uur en 9.00 uur. 
 
Geef aub ook bij Anique / Jeroen aan of u behoefte aan een oplader voor de Chromebook*.  
 
Wij vragen u bij het ophalen van deze Chromebook de corona regels goed in acht te houden. 
 
*Het blijkt dat een lader voor de Nintendo Switch ook geschikt is voor een Chromebook. 

 

 



 

 

Uitleg inloggen Cool en Google Classroom 

Na de kerstvakantie werken de kinderen digitaal via de Cool-omgeving.  
 
Binnen Cool staan alle digitale programma’s waar uw kind bij moet kunnen 
tijdens het thuisonderwijs. Eén van deze programma’s is Google Classroom; hierin zetten de 
leerkrachten opdrachten en dergelijke klaar voor de kinderen. 
Vanaf maandag 4 januari gaan de kinderen thuis via Cool werken en maken daarbij dan dus ook 
gebruik van Google Classroom. 
 
Als bijlage bij deze weekbrief vindt u een stappenplan hoe de kinderen thuis kunnen inloggen.  
 
Schroom niet om contact op te nemen met de leerkracht van uw kind wanneer dit inloggen 
onverhoopt toch niet lukt.  

 

Parro 

Deze week heeft u een uitnodiging ontvangen om de Parro-app in gebruik te 
nemen.  
We zien dat het bijna alle ouders is gelukt om de app in gebruik te nemen! 

We hebben deze week ook al een aantal berichtjes via deze app gestuurd. In het nieuwe jaar (januari 
2021) gaan we volledig op deze app, we versturen dan geen wekelijkse nieuwsbrief meer, maar 
ontvangt u berichten en mededelingen via de app.  

Laat het gerust weten wanneer u problemen heeft met het inloggen bij Parro. 

 

Nieuws van KIBEO – peutergroep en naschoolse 
opvang 

De medewerkers van Kibeo wensen jullie een fijne vakantie!  

 

 

 

 
21 december t/m 3 januari: Kerstvakantie 

4 januari: start thuiswerken 
 
 
 
 

 



 

Natuurlijk wensen wij iedereen een fijne vakantie en feestdagen. Maak er met elkaar 
ondanks alle maatregelen een fijne tijd van. We hopen elkaar weer snel te zien in het 

nieuwe jaar.  

 

 


