
     Wijchen, 16 maart 2020 

 

Betreft: maatregelen omtrent Corona-virus 

 

Beste ouders/verzorgers, 

We gaan met elkaar een bijzondere tijd tegemoet. We willen u hiermee informeren over 

wat er de komende tijd staat te gebeuren.  

We hebben gemerkt dat veel ouders opvang hebben kunnen regelen en de richtlijnen 

serieus hebben genomen. Dank daarvoor! 

Puntsgewijs willen we een aantal zaken benoemen die in deze eerste uren voorbij 

kwamen en vragen opriepen. 

 

Met betrekking tot het onderwijs 

Vanmorgen hebben de leerkrachten zich verzameld om te bespreken hoe we onderwijs 

op afstand vorm kunnen geven. Wij hebben er als Trinoom voor gekozen om per week 

een plan te maken voor de invulling van het onderwijsaanbod. 

Komende week richten we ons op het oefenen en herhalen van reeds aangeboden lesstof 

door middel van digitale middelen. We maken hiervoor gebruik van o.a. Basispoort en 

Muiswerk. We richten ons hiermee op de vakgebieden taal, rekenen en lezen. 

De leerkracht zal ervoor zorgen dat de toegangslink voor deze programma’s wordt 

verstuurd. Ook wordt u door de leerkracht geïnformeerd over de lesstof die digitaal wordt 

aangeboden. U kunt hiervoor informatie ontvangen via Parro dan wel e-mail.  

Er is een centrale pagina van waaruit de digitale lesstof wordt aangeboden: 

https://detrinoom.yurls.net We raden aan altijd via deze pagina te starten, zodat vanuit 

hier doorgelinkt kan worden naar de betreffende digitale programma’s. Vanaf dinsdag 

09.00 uur kan er worden geoefend. 

Vrijdag evalueren we de eerste ervaringen en waar nodig stellen we bij. Wanneer u 

tussentijds feedback wilt geven die we bij de evaluatie mee kunnen nemen, stuur die dan 

naar ons administratief medewerker Ester Jacobs: ester.jacobs@kansenkleur.nl.  

 

Wat betekent dat voor u en uw kind? 

De overheid heeft aangegeven dat waar mogelijk het onderwijsprogramma doorgang 

moet krijgen. Dit proberen wij als school zo veel mogelijk te regelen. Het is belangrijk 

dat kinderen per dag voldoende tijd besteden aan het verwerken van de aangeboden 

lesstof. Uitgangspunt hierbij is ongeveer 2 uur. 

https://detrinoom.yurls.net/
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De oefenstof kan grotendeels zelfstandig worden verwerkt. Het is fijn als kinderen hierin 

door u als ouder/verzorger begeleid kunnen worden. De leerkracht volgt op afstand de 

vorderingen van uw kind. 

Veel uitgeverijen hebben de methode online gezet. Wij raden het af om met uw kind 

vooruit te werken om te voorkomen dat zij verkeerde strategieën aanleren. 

 

Opvang kinderen 

Zoals gisteren met u gecommuniceerd is, vangen wij gedurende deze periode kinderen 

op van ouders die in vitale functies aan het werk zijn. Wat de vitale functies zijn kunt u 

vinden op de site van de overheid. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-

beroepsgroepen 

We zijn druk bezig om in kaart te brengen welke kinderen op welke dag gebruik maken 

van opvang. We begrijpen dat nog niet iedereen kan overzien wanneer u opvang nodig 

heeft.  

Wat moet u doen wanneer u opvang nodig heeft. 

 Stuur uiterlijk een dag van tevoren voor 18.00 uur een mail naar 

edith.keller@kansenkleur.nl 

 Mocht dit door de bijzondere omstandigheden niet lukken dan kunt u, tussen half 

8 en 8 uur ’s morgens, nog doorgeven dat u opvang nodig heeft. Stuur dan ook 

een mail naar edith.keller@kansenkleur.nl  

Wanneer u uw kind(eren) bij ons aanmeldt, dan is dat puur voor de opvang op school. 

Deze opvang is tussen 8.30 en 14.00 uur in het hoofdgebouw op de Diemewei. Om 8.20 

uur komen wij de kinderen buiten ophalen op het kleuterplein. Tijdens de opvang zetten 

wij kinderen in groepjes van maximaal 10 kinderen bij elkaar. Kinderen worden 

opgevangen en de opvang wordt begeleid door medewerkers van school. 

Wat moet u doen wanneer u opvang nodig heeft voor of na schooltijd  

 Stuur uiterlijk een dag van tevoren voor 18.00 uur, een mail naar 

ClusterL6006@deeerstestap.nl. De voorschoolse opvang opent om 7 uur. De 

naschoolse opvang sluit om 18.00 uur.  

 Mocht dit door de bijzondere omstandigheden niet lukken dan kunt u tussen 7.00 

uur en 7.30 uur,  nog doorgeven dat u opvang nodig heeft. Stuur dan ook een 

mail naar ClusterL6006@deeerstestap.nl 

De Eerste stap verzorgt tussen 7.00 en 8.30 uur de voorschoolse opvangen en na 14.00 

uur tot 18.00 uur de naschoolse opvang. Deze opvang is beschikbaar voor ouders die in 

de vitale beroepen werken. 

 

Met vriendelijke groet, 

Team De Trinoom 
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