
17 maart 2020 
 
Beste ouders / verzorgers, 
 
In deze mail veel informatie over veel verschillende onderwerpen. Lees dit svp goed door! 
 
Ontvangt u alle mail? svp checken! 
Ondanks herhaalde pogingen u te bereiken, blijken niet alle ouders onze mails te hebben 
ontvangen. 
We hebben uitgezocht hoe dit komt. Een aantal providers is zo 'streng' afgestemd dat mail 
niet doorgelaten wordt. 
Het kan ook zijn dat mail wel aankomt maar in de spambox komt. Wil u dat checken? Het 
blijkt nl soms de ene keer wel en de andere keer niet goed te gaan. In deze tijd is het cruciaal 
dat we u goed kunnen bereiken. 
 
De brieven / mails die verstuurd zijn, zetten we ook op de website www.hetanker-wijk.nl 
 
Opvang 
Alleen in uitzonderlijke gevallen verzorgen kinderopvang en school opvang. Wanneer beide 
ouders werkzaam zijn in de vitale sector of 1 ouder in een eenoudergezin. Mocht u hier 
gebruik van moeten maken, wilt u dat dan per mail doorgeven: 
directie.dedriehoek@gewoonspeciaal.com. 
 
Contact in geval van nood 
Na woensdag zijn we alleen in hoognodige gevallen nog in de school aanwezig. In geval van 
nood kunt u een mail sturen naar directie.dedriehoek@gewoonspeciaal.com. 
De mail wordt zeer regelmatig uitgelezen. Er wordt dan contact met u opgenomen. 
 
Contact met de leerkracht 
Elke dag is de leerkracht bereikbaar per mail. Tussen 10-11 en 14-15 uur worden vragen 
beantwoord. 
Stuur de mail indien van toepassing altijd naar beide leerkrachten, de leerkracht die die dag 
werkt, zal antwoorden.  
 
De leerkrachten van groep 1/2 sturen de kinderen af en toe een klein filmpje. En bellen 
gedurende deze periode ook een keertje op. 
 
De leerkrachten van de groepen 3 en 4 bellen volgende week en de week erna een keertje 
op. 
 
De leerkrachten van de groepen 5 t/m 8 zullen 2 x per week via Google Classroom 'live' gaan. 
Van de leerkracht van uw kind hoort u wanneer de kinderen verwacht worden in te loggen 
en hoe dat werkt.  
 
Extra info ophalen van lesmateriaal woensdag 
 

http://www.hetanker-wijk.nl/


Zoals aangegeven wordt u verwacht om woensdag tussen 13.30-18 uur het werk van uw 
kind op te halen. 
 
Naaste de eerder genoemde richtlijnen in de brief over thuiswerken (16-3-2020) (1 persoon, 
afstand houden etc) 
vragen wij u 
 
unit 1/2 en 3/4/5 gebruik te maken van de buitenklasdeuren 
unit 5/6 gebruik te maken van de deur met trap naast de directiekamer  
unit 7/8 gebruik te maken van de deur met trap naast de kinderopvang  
 
 
Coolportaal: 
De kinderen werken thuis ook gedeeltelijk digitaal via het coolportaal. 
U krijgt via de leerkracht informatie hoe dit werkt.  
 
't Is een rare tijd zo. Met elkaar zetten we de schouders eronder om het allemaal zo goed 
mogelijk te regelen.  
 
Mocht u vragen hebben, horen we dat uiteraard graag. Mail naar 
directie.dedriehoek@gewoonspeciaal.com 
We zullen u zo goed mogelijk op de hoogte houden van alle ontwikkelingen.  
 
 
Vriendelijke groet,  
mede namens het team van Brede school Het Anker  
Inge Westerveld en Else Hopman  
 


