
NIEUWSBRIEF 

Digitale lessen 
De school is afgelopen weken omgetoverd tot een digitaal lessysteem. 
Alle kinderen hebben inmiddels een eigen emailadres van school ge-
kregen waarmee ze kunnen inloggen in Google. Met dit mailadres zit-
ten alle kinderen in beveiligde Google-omgeving met verschillende 
mogelijkheden als Gmail, Meet (videobellen) en Classroom (chatten, 
delen van berichten en bestanden). Mooi om te zien dat de kinderen 
hier best handig in zijn en snel doorhebben hoe één en ander werkt. 
Ook mooi om te zien dat ouders de jongere kinderen helpen om toch 
even videocontact te maken met de leerkracht. Het was voor de leer-
krachten even omschakelen maar ook zeker voor de kinderen en hun 
ouders/verzorgers. Fijn dat iedereen zo betrokken is en meewerkt. 
Dit waarderen we enorm. Wilt u uw kind blijven stimuleren om de 
lessen te volgen en in te loggen op de met de leerkracht afgesproken 
tijden? Samen zetten we de schouders eronder om zo goed mogelijk 
digitaal onderwijs te bieden. 
 

21 april 
Op 21 april neemt het kabinet nieuwe besluiten over eventuele versoepeling van de maatre-
gelen, die tot die tijd gewoon blijven gelden. Voor ons, het onderwijs, rest er niets anders 
dan afwachten. Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn dan hoort u dat van ons. 
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Onder voorbehoud van typefouten. 

Oud papier 
De data voor het halen van oud papier staan  
onder het kopje ‘informatie’ op de website. 
In de SchoolApp kunt u in de kalender vinden 
welke ouders er aan de beurt zijn. Het oud 
papier wordt vooralsnog gewoon gehaald. 

Hulp nodig? 
Heeft u hulp nodig met het inloggen in de digitale omgeving? Neem dan contact op met de 
leerkracht, bel of stuur een mailtje naar directie@vanroyenschool.nl. Dit kan uiteraard ook 
bij andere vragen. 

ThuisBieb 
Online is de Bibliotheek gewoon open! In de ThuisBieb-app staan 
vrij beschikbare e-books zodat leerlingen thuis kunnen doorlezen. 
De e-books staan in de speciale ThuisBieb-app. Je kunt de ThuisBieb
-app voor iOS downloaden in de AppStore en voor Android via Goog-
le Play. Wanneer de app is geïnstalleerd kun je het aanbod bekijken 
en titels selecteren. De app is in elk geval beschikbaar tot en met 
10 mei. Meer informatie kun je vinden op jeugdbibliotheek.nl/
thuisbieb. In de bijlage staat alle info over de app.  
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