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VERLENGING MAATREGELEN T/M 28 ARPIL 

Afgelopen week heeft u al een brief ontvangen van het bestuur 

m.b.t. het verlengen van de periode. Hierbij sturen wij u een 

nieuwe nieuwsbrief met wat dit in gaat houden voor de 

komende tijd.  

 

In de afgelopen periode is er veel herhalingsstof aangeboden. 

In de komende periode zal er ook nieuw stof aan bod komen. 

De wijze waarop de mentor deze nieuwe stof aan gaat bieden 

zal hij/zij per mail laten weten.  

 

Gisteren en vandaag worden er voor een deel van de leerlingen 

nog boeken rondgebracht. Deze leerlingen en ouders zijn hier 

in middels van op de hoogte. Wanneer uw zoon/dochter geen 

extra pakket krijgt komt dit omdat ze alle benodigde boeken en 

materialen al hebben.   

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

Voor vragen kunt u terecht bij de mentor van uw zoon/dochter 

of mailen naar dhr. Westerik j.westerik@ronduitonderwijs.nl of 

Mevr. Schinkel s.peeters@ronduitonderwijs.nl  

HOE DOEN WE HET? 

Voor iedereen in Nederland is dit een uitzonderlijke situatie. 

Wij proberen als school het onderwijs zo goed als mogelijk 

doorgang te laten vinden door middel van veelvuldig contact 

met de leerlingen. Omdat het op afstand lesgeven voor ons ook 

helemaal nieuw is, willen we graag weten of hoe we het doen.  

Misschien heeft u nog tips heeft of loopt u ergens tegenaan waar 

wij niet aan gedacht hebben. 

Mocht u tips, suggesties of vragen hebben dan kunt u deze 

mailen naar: s.peeters@ronduitonderwijs.nl  wij horen ze 

graag! 
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SPORT EN BEWEGING 

Voor vragen en beweegtips in tijden van het coronavirus kunt u 

onderstaande websites bezoeken.  

 

https://www.kvlo.nl/mysite/modules/MDIA0100/4589_sport-en-

beweegtips-in-tijden-van-het-coronavirus.pdf 

 

https://www.kvlo.nl/nieuws/berichten/sport2c-bewegen-en-

covid-193a-de-belangrijkste-vragen.html 

 

Van mevrouw Vogelpoel hebben we de Bootcampbingo 

gekregen. Zie hieronder hoe deze werkt. Succes! 

 

Wat heb je nodig: 

- 2 dobbelstenen 

- Uitgeprinte kaart 

Als je een nummer gooit dan streep je deze door op de 

bingokaart en doe je de opdracht met het eerste aantal in het 

vakje. Zijn alle vakjes weggestreept dan heb je BINGO! 

Wanneer een vakje dubbel gegooid wordt, doe je nog een keer 

de opdracht alleen dan het tweede aantal in het vakje. 
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