
 

 
 
Basisschool Remigius Duiven 

kikkernieuws   
website : www.ikc-remigius.nl  
e-mail : info@ikc-remigius.nl 
Redactie : Wilbert Arends en Anita Hendriks  
Jaargang 30  [nummer 08] :::  13 oktober 2020 
Inleverdatum kikkernieuws: uiterlijk maandag voor uitgave. 

 
 
ZIEK- / AFMELDINGEN EN WIJZIGINGEN via info@ikc-remigius.nl 

 

 

 
 
GRUITDAGEN 
Graag willen we jullie attenderen op de volgende 
afspraak binnen ons IKC, het betreft de “gruitdagen” 
oftewel de groente- en/of fruitdagen. 
 
Om een gezonde leefstijl aan te moedigen is er binnen 
school de afspraak gemaakt om van de vijf schooldagen drie 'gruitdagen' te houden -woensdag, 
donderdag en vrijdag -. Op deze dagen nemen de leerlingen tijdens de 
ochtendpauze alleen groente of fruit mee naar school.  
Op de andere dagen kunt u er uiteraard ook voor kiezen om groente of fruit mee te geven, maar 
een ander tussendoortje is op deze dagen ook mogelijk.  
 
Alvast bedankt 
Team IKC-Remigius 
 
 
THUISONDERWIJS 
In deze brief willen we u vertellen hoe we omgaan met thuisonderwijs. Op dit moment kunnen we 
niet zeggen wanneer we dit in welke situatie nodig zullen hebben. Daarom gaan we uit van 
verschillende situaties.  
  
1. De leerling is ziek.  
Als de leerling ziek is vinden we het belangrijk dat de leerling aansterkt en snel weer beter wordt. 
We geven dan geen werk mee. Is de leerling langdurig ziek (meer dan 5 dagen) dan wordt er werk 
klaargezet voor thuis. De leerkracht stemt dit af met de ouders.  
  
2. De leerling is thuis omdat er huisgenoten zijn met koorts of corona klachten.  
We geven dan de eerste dag geen werk mee. De leerlingen van groep 1-2 kunnen via de yurls voor 
de kleuterbouw aan het werk. Ook liggen er voor de kinderen thema boekjes klaar.  
Voor de leerlingen van groep 3 ligt er vanaf de tweede dag een thuiswerkpakket klaar (bezorging 
wordt per leerling afgestemd).   
De leerlingen vanaf groep 4 kunnen wel direct werken aan hun werk op de snappet en in squla. 
Mocht het langer gaan duren dan neemt de leerkracht contact met u op om af te spreken wat er 
aan thuiswerk gedaan kan worden. Via de chat functie van snappet kan de leerling vragen stellen 
aan de leerkracht (tussen 8:30 en 14:30).  
Zodra de leerlingen weer op school zijn zal worden gekeken hoe ze ervoor staan en zullen we daar 
het programma op aan passen zodat de leerlingen weer snel mee kunnen in het ritme van de 
groep.  
  
3. Er is geen vervanging de klas is thuis.  
Als de leerkracht klachten heeft en thuis moet blijven en er is op geen enkele manier vervanging te 
regelen, zal de klas vanaf de tweede dag naar huis worden gestuurd. Via de inlogcodes 
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van snappet en squla kunnen de leerlingen aan de slag. Via de chat functie van snappet kunnen de 
leerlingen aan de leerkracht vragen stellen. Bij langdurige afwezigheid en thuisonderwijs komt het 
werk op de padlet pagina te staan. Dit geldt voor de leerlingen vanaf groep 4.   
Voor de kinderen van groep 3 zal er een fysiek lespakket op school klaarliggen die ouders kunnen 
ophalen.   
Voor de kinderen van groep 1-2 zal er via de yurls worden aangegeven wat zij thuis kunnen 
doen. Ook liggen er voor de kinderen thema boekjes klaar.  
Vragen kunt u altijd mailen naar de leerkracht.   
  
We gaan in deze situatie uit van 2 uur thuisonderwijs aan de kleutergroep voor de andere groepen 
zal dat meer zijn.  
Mocht de eigen leerkracht te ziek zijn om het thuisonderwijs te verzorgen dan zal deze taak door 
collega’s op school worden overgenomen (duo-leerkracht, parallel collega of andere collega’s). 
Ouders worden door directie geïnformeerd als de kinderen weer naar school kunnen.   
We hopen op deze manier iedere leerling te voorzien. Iedere situatie kan weer anders zijn en daar 
zullen we bovenstaande richtlijnen op aan passen. Naast het dagelijkse onderwijs geven we in 
deze fase ook onderwijs aan kinderen thuis. Dit vraagt het nodige van de leerkrachten maar ook 
van u als ouder thuis. Mochten er vragen zijn of tips dan horen wij die graag.  
  
Samen met uw hulp blijven we ook in deze lastige tijden staan voor goed onderwijs aan al onze 
kinderen.  
  
Team IKC-Remigius.  
 
Schema programma’s  
  

Groep   Onderdeel                             

  

Groep 
1-2  

Yurls pagina 
kleuterbouw en 
thuiswerkpakket.  

bouw      

Groep 
3  

Thuiswerkpakket 
en yurls   

basispoort  bouw    

Groep 
4  

Snappet +chat functie  squla  bouw  padlet  

Groep 
5  

Snappet +chat functie  squla  padlet    

Groep 
6  

Snappet +chat functie  squla  padlet    

Groep 
7  

Snappet +chat functie  squla  padlet    

Groep 
8  

Snappet +chat functie  squla  padlet    

 
 
DATA OM TE ONTHOUDEN  

 
 
  

30 september-16 oktober Kinderboekenweek  

15 oktober Klassenfuif gr. 8 

16 oktober Studiedag, alle groepen vrij 

17-25 oktober Herfstvakantie 

26 oktober Studiedag, alle groepen vrij 



 

 


