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Musselkanaal, 23-03-2020 
 
Geachte ouders, verzorgers, 
 
We zijn in week 2 aanbeland van de schoolsluiting. Het blijft een rare 
gewaarwording om de lege school te zien. Wij zijn heel blij met alle foto’s die 
we tot nu toe hebben gekregen van onze hardwerkende leerlingen. Alle foto’s 
worden geplaatst op de website. U kunt nog steeds foto’s sturen!  
 
Wij zijn heel trots op al onze toppers die zo hard aan het werk zijn! 
 
Graag uw aandacht voor de volgende zaken: 
-het controledictee kan op dit moment niet via de computer worden afgenomen. Er wordt 
hard gewerkt aan een oplossing. 
-veel uitgeverijen bieden op dit moment gratis software etc. voor de kinderen aan. Ons 
advies aan u is om hier selectief mee om te gaan. Wij staan niet in voor de kwaliteit van de 
aangeboden software.  
-in de brieven die wij aan u versturen, wordt vermeld welke sites (vanuit school gezien) als 
nuttig worden ervaren. Een tip die we hebben voor alle leerlingen is “DC-online” 
(documentatiecentrum online). Dit is terug te vinden via MOO. In “DC-online” is een enorme 
verzameling aan boeken terug te vinden die via de computer gelezen kunnen worden. 
-soms worden er bij opdrachten hulpmiddelen gevraagd. Het is niet mogelijk om alle 
hulpmiddelen die er zijn mee te geven aan de kinderen. Daarmee zouden we het overzicht 
op al deze materialen kwijt raken. 
 
Via de mail bereikte mij de vraag of de Oud Papier Actie (OPA) op vrij 03 apr. wel of niet 
doorgaat. De OPA gaat door, tenzij de overheid anders beslist in de komende tijd. Onze 
lopers zullen de vereiste afstand van 1,5 meter in de gaten houden en er is deze OPA-avond 
geen nazit. Wilt u s.v.p. uw buren, familie etc. hiervan op de hoogte stellen? 
 
 
 
 
Namens het team.  
 
Met vriendelijke groet, 
Leendert Kroes 
Directeur 
 


