
Geachte ouders, 
  
Goede morgen! 

Hierbij twee punten die van belang zijn: 
  

1. E-mails 
 
We willen wederom verzoeken om geen bestanden/documenten te sturen naar de 
klassenleerkracht van uw kind, die groter zijn dan 5 MB. De Inbox van de leerkracht 
raakt hierdoor vol en dan kunnen er geen mails verzonden of ontvangen worden. De 
komende tijd is dit mail-verkeer over en weer erg belangrijk. 

2. Zoom-sessie 
Gisteren zijn de Zoom-sessies ter introductie over het algemeen goed en leuk 
verlopen. Onze dank aan al die ouders, waarvan de kinderen voorbereid, aangekleed 
en in een rustige omgeving zaten! Vandaag zijn groepen 3 en 5 aan de beurt voor 
hun eerste sessie. De groepen die vandaag hun tweede sessie hebben, gaan over tot 
uitleg van de leerstof door de leerkracht. Dit gedeelte moet uiteraard in alle rust en 
concentratie plaatsvinden. In verband hiermee het volgende: 

 Het is mogelijk dat de klassenleerkracht gedurende de sessies zowel het beeld van 
alle kinderen als het geluid bij alle kinderen uitzet. Hierdoor krijgen alle kinderen de 
kans om ongestoord te concentreren en op te letten. Ze zien en horen de leerkracht 
alleen. 

 Kinderen die om wat voor reden dan ook het proces vestoren, zullen uit de 
specifieke Zoom-sessie gehaald worden. U ontvangt dan hierover een mail van de 
klassenleerkracht. 

 We hebben in onze brief gevraagd  om als ouder er niet tussenbeide te komen 
tijdens de sessie. We vragen u wel om een oogje in het zeil te houden of uw kind wel 
actief bezig is. 

 We willen alle ouders en kinderen verzoeken om het recht op privacy van alle 
kinderen en leerkrachten te respecteren en geen foto’s en of video’s te maken van 
de sessies. Indien een kind iets niet begrepen heeft, dan krijgt het kind de kans om 
dit te vragen. Zo niet, dan kunt u een mailtje sturen naar de klassenleerkracht. 
 
We danken u bij voorbaat voor uw medewerking! 
 
 Met vriendelijke groeten, 
 
 M.F. Halman-Nicolaas, dir 

 


