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HEECHHÔF NIEUWS
OPVANG LEERLINGEN OUDERS WERKZAAM IN DE VITALE SECTOR

Afgelopen vrijdag heeft u van ons een mail ontvangen over de centrale
noodopvang in Drachten voor ouders werkzaam in de vitale beroepen. Via
de link in de mail kunt u uw kind aanmelden voor deze noodopvang.

MAIL
Een aantal ouders heeft ons leuke foto’s of filmpjes gestuurd van onze leerlingen of hun activiteiten. Dat doet ons enorm goed en wordt
ongelofelijk gewaardeerd. Dus hierbij een oproep: Hebben jullie iets
leuks te delen, zet het dan op de mail naar school: itheechhof@opo-

Week 12 t/m 14 (16
maart tot 6 april) :
Scholen dicht

furore.nl Daar worden we blij van!

HUISWERK
Vorige week dinsdag hebben we voor de eerste keer het huiswerk uitgedeeld of via de post opgestuurd. Ook komende dinsdag 24 maart
organiseren we dit op dezelfde manier.
• Voor alle groepen is een weektaak ( t/m maandag 30 maart) opgesteld en zijn er lespakketten samengesteld.
• U kunt als ouders dit lespakket komen ophalen volgens het schema in de tabel hiernaast. We verzoeken u vriendelijk de aangegeven tijden te hanteren, zodat wij het zo goed mogelijk kunnen coördineren.
• Tegelijkertijd kunt u het gemaakte huiswerk inleveren, zodat de
leerkracht de leerlingen verder kan helpen. Opsturen via de post
is ook mogelijk.
• De lespakketten worden bij de deur van de hoofdingang aan u
overhandigd. Ouders betreden niet de school.
• Indien u klachten heeft zoals keelpijn, verkouden of koorts, kom
dan niet naar school.
• Mocht u niet in de gelegenheid zijn om het lespakket op te halen,
alle begrip, dan wordt het lespakket dinsdagmiddag via de post
verzonden.
• Huiswerk van broertjes en zusjes kan gelijktijdig worden opgehaald.

Dinsdag 24 maart:
Huiswerk ophalen:
Tussen 9—10 uur:
groepen 7-8

Tussen 10– 11 uur:
groepen 5-6

Tussen 11– 12 uur:
groepen 3-4

Tussen 13-14 uur:
groepen 1-2

HUISWERKONDERSTEUNING:

Voor maandag en dinsdag 23 en 24 maart is de telefonische beschikbaarheid voor vragen over
huiswerk of andere belangrijke vragen aan de leerkrachten als volgt:
Dag

Groep 1-2

Groep 3-4

Groep 5-6

Groep 7-8

Maandag 23
maart
Dinsdag 24
maart

13-14

14-15

10-11

9-10

14-15

12-13

11-12

9-10

Daarnaast zijn we bereikbaar via de schoolmail. Deze wordt meerdere malen per dag gecheckt en de mail
wordt doorgestuurd naar de betreffende leerkrachten.

WELBEVINDEN LEERLINGEN

Ook al is er geen school, toch willen we graag op de hoogte blijven van het welbevinden van uw kind. Zijn
er belangrijke zaken voor ons om te weten, neem dan contact met ons op.
Pas goed op elkaar en blijf gezond!

