Aalden, 16 maart 2020
Beste ouders/verzorgers,
Dear parents/caregivers,

U weet, het Corona-virus is in Nederland.
As you know, the Corona-virus is in the Netherlands.
16 maart – 6 april

Om verspreiding van het virus tegen te gaan heeft de regering besloten om alle scholen te
sluiten tot en met vrijdag 3 april.
To prevent the spread of the Corona-virus, the gouvernement decided to close all the school
in the Netherlands.
Om het onderwijs toch zoveel mogelijk te laten doorgaan hebben we voor alle kinderen een
pakket met huiswerk gemaakt. Ook mogen uw kinderen hun chrome-book mee naar huis om
te blijven oefenen. U moet wel een uitleen-overeenkomst tekenen dat u zuinig bent op de
spullen.
The teachers made a package of learning equipment for each child, so your child will be able
to study at home. It also includes the chrome book they are using at school. You have to sign
a contract for a safe return , and that you will take good care of our equipment.
In het pakket zit werk om elke dag te kunnen lezen , rekenen, tekenen en taal te oefenen.
We adviseren om tenminste 2 uur per dag aan het huiswerk te besteden.
The package includes work to practice reading, mathematics, drawing and language.
Our advice is to work at least two hours pro day for school.
Morgen, woensdag 18 maart tussen 10.00 en 12.00 uur wordt een van de ouders met uw
kind verwacht op school om het pakket op te halen.
Tomorrow , Wednesday the 18 off March , between 10.00 – 12.00 hours. One of the parents
and your child will be invited at school to recieve the package and chromebook.

18 maart
10.00 – 12.00
March 18

huiswerk
homework

thuis werken
working at
home

Op dinsdag 24 maart kunt u weer tussen 10.00 – 12.00 uur op school komen om het pakket
van afgelopen week in te leveren en een nieuw pakket op te halen.
Tuesday, the 24th of March, you will be expected at school again, for bringing the homework
you made to school, and recieve a new programm.

24 maart
10.00 – 12.00
March 24

terug brengen/

thuis werken

nieuw huiswerk
taking back/
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Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind.
Uiteraard kunt u ook bellen met de school. Telefoonnummer 0591 372813
Of per email, zie de adressen hieronder.
If you have any questions, please contact the teacher of your child.
That’s possibloe by telephone 0591 372813 or by e mail (adresslist below)
directie@desmeltkroes.nl
groep geel
mmeppelink@sg-owsa.nl

(hele week)

groep blauw

shoving@sg-owsa.nl
ahummel@sg-owsa.nl

(maandag, dinsdag, woensdag )
(donderdag – vrijdag)

groep groen

ktberge@sg-owsa.nl
ngrummel@sg-owsa.nl

(maandag, dinsdag, woensdag)
(donderdag, vrijdag)

Vriendelijke groet,
Kind regards,
Team De Smeltkroes

