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Voorschoten, 31 maart 2020 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Om te beginnen willen wij u en uw kind(eren) een groot compliment maken. 
Wat wordt er door de kinderen hard gewerkt, wat een enorme inspanning 
levert u om uw zoon/dochter hierbij te ondersteunen en wat een geweldige 
foto’s, filmpjes en werkjes stuurt u aan ons. Hartverwarmend. Bestuur, 
directie en team van de Vink zijn enorm trots op onze schoolgemeenschap. 
 
Nu een paar praktische zaken: 
 
Verlenging van de sluiting en een nieuw uitgiftemoment 
Vandaag neemt de regering een besluit over de verlenging van de sluiting 
van scholen. Tot wanneer de scholen gesloten blijven is op dit moment nog 
niet precies bekend. Wij houden er rekening mee dat we tenminste tot de 
meivakantie ‘onderwijs op afstand’ zullen blijven geven. 
 
Wij bieden digitaal werk aan maar vinden het ook belangrijk dat kinderen op 
papier werken. Dat is goed voor de schrijfmotoriek en zorgt ervoor dat ze 
informatie beter onthouden. Er komt dus opnieuw een uitgiftemoment: 
donderdag 2 april tussen 13.00 en 15.00 uur. We geven dan ook boeken mee 
zodat er thuis minder geprint hoeft te worden en de kinderen korter achter 
een beeldscherm zitten. De organisatie van deze uitgifte zal hetzelfde zijn 
als bij het eerste uitgiftemoment. U ontvangt morgen via Social Schools meer 
informatie over de tijden waarop u het lesmateriaal voor uw kind(eren) kunt 
afhalen. Denkt u donderdag aan het inleveren van de kaartjes en tekeningen 
voor onze Paasactie? 
 
Digitale middelen 
Ons bereiken berichten dat er kinderen zijn die hun schoolwerk maken met 
behulp van een mobiele telefoon. Dit vinden wij onwenselijk. Daarom hierbij 
nogmaals de oproep: beschikt u thuis niet over (voldoende) computers of 
tablets voor het schoolwerk van (al uw) kinderen? Geef dit dan zo snel 
mogelijk door via info@basisschooldevink.nl. Wij gaan dan op zoek naar een 
oplossing. 
 
Bereikbaarheid leerkrachten 
Voor vragen over het schoolwerk, ondersteuning of advies kunt u bij de 
groepsleerkrachten terecht. In de dagplanning worden de dagelijkse 
chatmomenten aangegeven. U krijgt binnen deze tijden direct antwoord op 
uw vraag. U kunt ook e-mailen.  
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De leerkrachten beantwoorden uw mails op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 
uur. In noodgevallen stuurt u uw e-mail aan de groepsleerkracht in kopie 
naar info@basisschooldevink.nl.  
 
Online lessen via videobellen 
U heeft op Social Schools kunnen lezen dat wij op zoek zijn naar een nieuwe 
veilige en betrouwbare manier om via videobellen contact te kunnen maken 
met de leerlingen. We missen het contact met de kinderen en het is ook voor 
hen goed om elkaar weer in groepsverband te ontmoeten. U hoort hier zo 
snel mogelijk meer over. 
 
Lezen 
Graag vraag ik nog even uw aandacht voor het volgende: het is essentieel dat 
kinderen voldoende (blijven) lezen. Donderdag krijgt u kind daarom ook een 
leesboek mee van school. Zo’n boek is natuurlijk snel uit. De openbare 
bibliotheek in Voorschoten is weliswaar dicht maar u kunt online boeken 
reserveren en deze dan op afspraak ophalen. Zie voor meer informatie 
https://www.obvw.nl/content/zuid-holland/voorschoten-
wassenaar/nl/actueel/coronaobvw.html. 
  
Uw mening is belangrijk 
Het team van de Vink heeft de afgelopen weken met man/vrouw en macht 
gewerkt aan het opzetten van ‘onderwijs op afstand’. Graag horen wij hoe u 
en uw kinderen dit ervaren. Daarom ontvangt elke groep deze week (via 
Social Schools) een link naar een korte enquête over het ‘onderwijs op 
afstand’. Wilt u deze enquête voor elk van uw kinderen invullen? Alvast 
bedankt. Dit helpt ons om ons onderwijsaanbod en onze aanpak nog beter af 
te stemmen op de onderwijsbehoeften van uw zoon/dochter. 
 
Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u altijd contact opnemen via ons 
algemene e-mailadres. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Anne Bos (directeur) 
Simone Vink (intern begeleider) 


