Beste ouders/verzorgers,
Dear parents/caregivers,

Aalden, 16 december 2020

Zoals u wellicht hebt begrepen gaat ons land vanaf 16 december in
lock down. Ook onze school moet haar deuren sluiten.
As you surely know, our government decided to put our country in a total
“Lock down”. Our school also need to close the doors for our children..

16 december 2020
- 18 januari 2021

Zoals het nu lijkt, mogen we pas op maandag 18 januari 2021 weer
starten.
As we know at this moment the school may start again in the next year. This is Monday the
18 th of January
Kerstvakantie / Christmas vacation
Ondanks de rare situatie wensen we al onze kinderen en hun
familie toch een hele plezierige jaarwisseling.
For al the children and their families we wish that in spite of the
new lock down you will have a pleasant new year.

Thuisschool / Homeschool
Om het onderwijs toch zoveel mogelijk te laten doorgaan hebben we voor alle kinderen een
lespakket gemaakt voor de komende 3 dagen.
Op dinsdag 5 januari 2021 nodigen we u en uw kind uit op school om een nieuw
huiswerkpakket op te halen. De kinderen (van groep blauw en groen) krijgen dan ook hun
chrome-book mee naar huis om te oefenen. De oefenstof is bedoeld als thuisschool en moet
zoveel mogelijk gemaakt worden.
The teachers made a package of learning equipment for each child for the next 3 days, so
your child will be able to study at home.
On Tuesday 5th January 2021 we like to invite you and your child to receive a new
homestudy package. For the children of the blue and green group it also includes the chrome
book they are using at school. We name it homeschool and the children have to make the
exercises as good as they can.!!

De leerkrachten zullen twee keer per week contact opnemen met uw kinderen om te vragen
hoe het gaat.
Dat kan per (mobiele) telefoon, e-mail en indien mogelijk beeldbellen of Google classroom
google Meet. Het is ook leuk dat u foto’s en berichtjes terug stuurt naar school om te laten
zien hoe het gaat.
The teacher will contact the children 2 times a week, and ask how they are, and if they need
help.
We use the (mobile) phone, e-mail and if possible videocall or Google Classroom or Google
Meet. It should be nice if you send some pictures or messages, back to school to let us know
how homeschool works at home.
In het schema hieronder ziet u wanneer het thuisschoolpakket op dinsdag worden geruild.
Het pakket bevat werk om lezen, rekenen, tekenen en taal te oefenen. Ons advies is om elke
dag ten minste 4 uur aan school te werken.
Like before we change the homeschool package at Tuesday (see the schedule below.)
The package includes work to practice reading, mathematics, drawing and language. Our
advice is to work at least four hours pro day for school.
We laten een van de ouders en uw kind om de beurt binnen en
houden ons strikt aan de richtlijnen om 1,5 meter afstand te houden
en geen contact te hebben. Dank voor uw begrip.
We’ll invite one of the parents and your child one after each other
and will keep strictely the guideline for no contact and 1,5 mtr distance. Thanks for your
understanding.
Op dinsdag 5 januari 2021 kunt u 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 5 th of January 2021, you will be expected at school from 10.00 till 12.00 h, for
bringing your homework back to school, and then you will receive a new package.

5 januari
10.00 – 12.00
5 January
10.00 – 12.00

terug brengen/
nieuwe lessen
thuisschool
taking back
homework/
new package
for homeschool

thuis werken
working at home

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. directie@desmeltkroes.nl
If you have any questions, please contact the teacher of your child.
That’s possible by telephone 0591 372813 or by e mail (adresslist below).
directie@desmeltkroes.nl

groep geel

hhagenauw@sg-owsa.nl
mmeppelink@sg-owsa.nl

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

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
msaak@sg-owsa.nl

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

Vriendelijke groet en hopelijk tot snel weer ziens!!!!
Kind regards and hope to see you all as soon as possible,
Team De Smeltkroes

Feest van de Vrede met muzikant Tijl Damen / Festival of Peace with musician Tijl Damen

