
Heteren, 16 maart 2020  

 

Betreft: onderwijsaanbod KJS op afstand  

 

 

 

Beste ouders,  

 

De komende periode is uw kind noodgedwongen thuis. Dit bericht gaat over hoe uw kind toch thuis 

kan leren en zich kan blijven ontwikkelen. Parro wordt de komende weken ons vaste 

communicatiemiddel en om individueel contact met ouders te onderhouden, zetten we de chatfunctie 

open.  

Elke ouder ontvangt vandaag via deze functie een unieke gebruikersnaam en wachtwoord om in te 

kunnen loggen bij Zuluconnect, onze online leeromgeving. (https://accounts.zuluconnect.net/login). 

Als u de code niet aantreft, neem dan even via Parro contact op met de leerkracht van uw kind.  

Dagelijks ontvangt uw kind in Zuluconnect een bericht van de juf met een overzicht van de opdrachten 

die deze dag moeten worden gemaakt. De tijd die aan de opdrachten besteed moet worden, staat er 

soms bij. Sommige opdrachten worden op de computer gemaakt, voor andere opdrachten heeft uw 

kind een schriftje nodig of moet er een blad uitgeprint worden.  

Per dag kan uw kind zo’n twee uur werken aan de opdrachten. We richten ons vooral op de vakken 

taal, spelling, rekenen en lezen. Via Parro brengt de leerkracht u op de hoogte van het feit dat er een 

nieuw dagprogramma klaarstaat voor uw kind. Het tijdstip waarop dit gebeurt, is afhankelijk van onze 

bezetting op schoolniveau, maar het streven is voor 10.00 uur in de ochtend.   

Op werkdagen kunt u tussen 11.00 uur en 14.00 uur de chatfunctie van Parro gebruiken voor 

onderwijsgerelateerde vragen aan de leerkracht van uw kind. Buiten deze tijden om zal de leerkracht 

wachten met antwoorden tot de werkdag erna.  

 

We zullen met het team van de Julianaschool alles op alles zetten om op afstand een goed aanbod te 

doen, maar we zijn niet in staat de onderwijskwaliteit te bieden die u van onze school gewend bent. 

We verwachten van ouders dat zij hun kinderen ondersteunen en aansturen in thuiswerk. Alleen op 

deze manier kunnen we over een aantal weken met elkaar het onderwijs op school weer goed 

oppakken, zonder dat er grote hiaten zijn ontstaan. 

 

Vanzelfsprekend houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen op schoolniveau en vragen om uw 

begrip bij onvoorziene zaken, die vast en zeker op ons pad komen. Laten we met elkaar hopen dat we 

deze periode in goede gezondheid doorkomen.  

 

Let goed op elkaar en alvast heel erg bedankt voor uw hulp thuis!  

 

Hartelijke groet,  

namens het hele team, 

 

Esther Gunsing  
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