Instructiekaart Klassenpost "Wie schrijft die blijft"
• Lees vooraf de handleiding: 'Even Praktisch' goed door
• Houd de planning aan voor de schrijfcampagne van dit schooljaar
• Controleer het aantal schrijfpakketten op aantal en volledigheid
• Geef eventuele wijzigingen van deelnemende leerlingen spoedig aan ons door
• Houd de witte briefenvelopjes nog even zelf bij de hand om de kwaliteit van de
geschreven brief te kunnen controleren, voordat deze in het envelopje zit
• Let erop dat de witte briefenvelopjes duidelijk worden voorzien van een volledige
adressering en controleer aan de hand van de leerlingenlijst de juistheid daarvan
• Check het aantal briefenvelopjes en geef dit aantal weer op de gele retourenvelop
en vermeld daarop het aantal nog ontbrekende brieven
• Stop een briefje met de naam of namen in de gele retourenvelop van kinderen die
door hun afwezigheid later een brief zullen gaan schrijven
• Stuur zo spoedig mogelijk naar ons via de reguliere post, de vertraagde brieven
van leerlingen die afwezig waren tijdens de geplande schrijfperioden
• Zet de gele retourenvelop op tijd klaar, direct aan het begin van de week dat deze
wordt opgehaald door Sandd postverzending
• Let er op of in het nieuwe jaar 2019 de samenstelling van de klas is gewijzigd
• Wij wensen jullie een fijne correspondentieperiode toe!
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Planning: schrijfcampagne Klassenpost "Wie schrijft die blijft" schooljaar 2018/2019

2018
• In week 46;

ontvangen jullie de schrijfpakketten via Sandd Postverzending

• In week 46;

ontvangen jullie de leerlingenlijsten retour met gekoppelde
schrijfmaatjes

• In week 47;

start eerste Schrijfronde die bestaat uit twee weken: (47 en 48)

• In week 49;

geschreven brieven worden opgehaald door Sandd postverzending

2019
• In week 4;

ontvangen alle scholen de brieven uit de eerste schrijfronde
(Aanvang tweede schrijfronde voor een periode van vijf weken)

• In week 5;

start de tweede schrijfronde tot en met week 10

• In week 10;

afrondende schrijfweek van de tweede schrijfperiode

• In week 11;

geschreven brieven worden opgehaald door Sandd postverzending

• In week 15;

ontvangen alle scholen de brieven uit de tweede schrijfronde
(Dit is tevens de afsluiting van de schrijfcampagne)

Einde Klassenpost schooljaar 2018/2019
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