
Beste ouders, 

 

Ik wil jullie allereerst bedanken voor je begrip met de aangepaste lessen.  De komst van de Corona en 

bijhorende maatregelen voelde en was echt een situatie van overmacht voor mij en ons allemaal.  Toch 

hebben we er samen wat van kunnen maken en ik vind de lessen in zijn eigen manier wel gezellig geworden 

voor wat ze waren.  Naar mijn grote verbazing is het ook tot nu toe gelukt om bijna evenveel als normaal 

lesstof te behandelen met de structuur van voorbereiden, digitale les, en huiswerk doen.  Ik ben erg trots op 

de kinderen voor hun eigen motivatie en inzet om toch te blijven leren.   

 

In deze update geef het volgende door:   

• Hoeveel lessen zijn er nog?   

• Kunnen we nu de lessen weer fysiek hervatten?     

• Compensatie voor het verschil in lestijd 

• Mogelijkheden voor in de zomer 

• Data voor het najaar 

 

Hoeveel lessen zijn er nog?     

Wanneer is de laatste les?  Oorspronkelijk was dat op 15 juni gepland.  We hebben 18 maart gemist, en 2 

data erbij (29 april en 6 mei).  Normaal gesproken plan ik een uitje of iets interessants ter afsluiting.  Nu 

staat 10 juni als onze laatste les.  Dit jaar wordt het iets meer bescheiden met een picnic met 

buitenspelletjes.  

  

Kunnen we nu de lessen weer fysiek hervatten?     

Ja!!         Toen we begonnen met digitale lessen was het uit mijn kant noodzakelijk om dit 

zo veel mogelijk tussen 12.30 en 15.00 uur af te afspreken ivm het slaaptijd van mijn 

jongste zoon.  Verder vond ik een uur via beeldscherm werken pedagogisch gezien iets te 

veel om van de jonge kinderen een heel uur van concentratie te vragen.  Ik dank jullie 

hartelijk voor je begrip en meewerken met de situatie zoals het was.  Ik heb laatst een aantal 

families gebeld over hoe de situatie nu zit om te kijken of we weer normaal les kunnen 

volgen.  Nu dat de scholen en kinderdagverblijven weer open zijn is wel heel fijn voor mij, 

maar een paar families hebben nog steeds een logistiek puzzel door het thuis werken, als ik 

het goed begrijp.  Daarom doe ik een voorstel om de planning nog een keer aan te passen, 

en hoop ik iedereen goed te kunnen blijven helpen.   

• 13u - 13.55 NG3 (Nina, Veerle, Dieuwke, Puck) - Deze les gaat vanaf volgende week alleen bij mij 

thuis gegeven.  Heb je liever digitaal?  Dan mag je om 16u aansluiten. 

• 14u - 14.35 kleuters (Halit, Emre, Titi, Plien, Evy) - deze les blijft digitaal omdat veel kinderen vond 

ook al voor de corona crisis het lastig om afscheid te nemen.  Digitaal les werkt nu prima, dus we 

gaan vol houden.  Kom je kinderen liever bij mij?  Het kan als je laat weten en precies op 14u komt 

aanbellen. 

• 14.45u - 15.40 NG5 (Zenaide, Sami, Esra, Nina, Sven, Lucie) - Deze les mag in principe weer 

normaal hervatten.  Als jullie toch liever een digitaal optie willen blijven volgen hoor ik het graag en 

ga ook via Skype je laten aansluiten. 

• 16u - 16.55 NG3 (Stijn, Thom, Scipio, Julia, Mats, Else) - Deze les blijft ook digitaal.  Heb je liever 

toch een normale les bij mij?  Dan mag je langskomen en naast me zitten. 

Deze planning mag al op a.s. woensdag ingaan. Let op: de planning is iets anders dan vroeger omdat ik 

probeer rekening te houden met iedereen.  Wanneer dit conflicten voor iemand anders brengt (bijvoorbeeld 

met het opstarten van een sport) hoor ik het graag en ga ik mijn best doen om mee te denken voor een 

oplossing. 

 

Compensatie voor het verschil in lestijd 

Hopelijk hebben jullie een positieve ervaring gehad van mijn inzet om de lessen digitaal te geven.  Als dank 

voor je begrip, flexibiliteit en inzet over de afgelopen 2 maanden krijgen jullie 25% (28,75 euro) korting op 

een leuke “summer camp” bij mij in augustus en 10% (17,25 euro) korting op lessen in het najaar 2020.  Als 



je me als ondernemer wil ondersteunen, en je de korting niet nodig vindt, mag je ook aangeven via email of 

privébericht.  

 

Mogelijkheden voor in de zomer 

Ik heb in mijn hooft het idee om een leuke “summer camp” te 

organiseren waar de kinderen in een intensief en hands-on manier in 

Engels kunnen oefenen.  Exacte details en data heb ik nog niet, 

maar ik wil vragen of er interesse voor is?  Het zou waarschijnlijk 

gaan om 1 week (week 34), waarin we 2.5 uur “les” hebben op 4 

dagen.  Als het mogelijk is, wil ik afsluiten met een uitje (misschien 

een museum of iets leuks te doen)  Qua prijs, ga ik adverteren op 

115,00 euro, en jullie krijgen van mij een korting van 25%.  Het 

gaat door als er minimaal 4 kinderen aangemeld zijn, en er mogen 

maximaal 10 kinderen komen. 

Data voor het najaar  

De data voor het volgende school jaar komt binnenkort.  In iedere geval weet ik al dat de najaar wordt:  2, 9, 

16, 23, 30 sept;  7, 14, 28 okt;  4, 11, 18, 25 nov;  2, 9, 16 dec 2020.  Deze 15 lessen (á 11,50 per les, min 

10% korting) zullen 155.25 euro kosten.  

Dank je wel voor alles in de afgelopen weken.  Fijn weekend, en tot woensdag!   

Groetjes, 

Beth 

 


