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Agenda 

Maandag 4 januari  
tot en met  
vrijdag 15 januari 2021 
 

Lockdown! 
De school is gesloten. Voor leerlingen geldt thuisonderwijs. 
 
 

 

Hiep hiep hoera! 
 

Gefeliciteerd 
en  

een fijne dag! 

13 januari 
14 januari 
 

Samuel 
Ravishant 
El Jorai 
 

Groep 2B 
Groep 8 
Groep 3 
 

  

Mededelingen en verslagen 

Ouders die werkzaam zijn in een vitaal beroep kunnen gebruik  maken van de opvang. 
Het is belangrijk dat u elke week aangeeft of u hier wel of niet gebruik van 
maakt.  
Het is dus niet zo dat we automatisch alle kinderen voor elke week op de lijst 
plaatsen! U dient uw zoon/dochter van tevoren op te geven, zodat we voldoende  

                             begeleiding kunnen organiseren. 
 
De beste wensen voor het nieuwe jaar 
Het jaar 2020 zit er op. Een bijzonder jaar vol activiteiten 
en ontwikkelingen die anders waren dan verwacht.  
Maar met elkaar hebben we er toch iedere keer weer een 
mooi moment voor de kinderen van gemaakt. 
Hoe 2021 zal gaan verlopen is nog onduidelijk.  
Maar… met elkaar kunnen we er een mooi jaar van 
maken! 

 
Kaartenactie verpleegtehuis Bornholm 
Het thema van het kerstfeest was: voor wie kan jij 
een lichtje zijn? 
De leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 hebben 
in de laatste schoolweek een kerst-kaart ingekleurd 
en op de achterkant een wens of berichtje voor een 
ander geschreven.Omdat het voor de bewoners van 
het verpleeghuis Bornholm ook een lastige tijd is, 
hebben we de kaarten daar heen gebracht. 
We hopen dat het voor de bewoners een lichtpuntje 
was. 
 
 



Lockdown! 
- De eerste week zit erop! 

Even opstartproblemen op maandag, omdat heel Nederland aan het inloggen was op de 
verschillende systemen. 
Maar inmiddels lukt het iedereen om in te loggen en de informatie te verkrijgen. 

- Wat is er de afgelopen dagen gebeurd? 
Leerlingen hebben extra begeleiding van de groepsleerkracht gekregen op school. 
Leerkrachten hebben gedurende de schooldag via Teams groepjes leerlingen uitgenodigd 
om met elkaar te werken aan een vakgebied. 
Leerlingen zijn uitgenodigd om te vertellen hoe het met ze gaat en of ze nog tegen zaken 
aanlopen. 
Leerkrachten hebben contact gehad ,met ouders over de uitvoering van het thuisonderwijs.  
Opvang van leerlingen met ouders werkzaam in een vitaal beroep. 

- Vandaag, vrijdag 8 januari, ontvangt u een weekrooster voor de week van maandag 11 
januari. 

- De kinderen kunnen per mail of in de chat van Teams hun vraag stellen aan de 
groepsleerkracht. 

- Let op de uitnodigingen in TEAMS. Daarin kunt u zien wanneer uw kind een sessie heeft met 
de groepsleerkracht. 

- In principe werken de groepsleerkrachten vanuit huis en zijn bereikbaar tussen 8.30 uur  
en 14.30 uur. 

- Op de werkdagen is school telefonisch (van 8.30 uur tot 14.30 uur) en via de mail 
bereikbaar voor vragen. 

- Volgende week is er opvang voor ouders werkzaam in een vitaal beroep.  
Wilt u hier gebruik van maken dan moet u dit elke week van tevoren via de mail kenbaar 
maken, zodat we de begeleiding voor de opvang op school hierop kunnen afstemmen! 
De kinderen werken op school aan hun weekprogramma. Gewone schooltijden worden 
aangehouden. 
 We vragen u om alleen gebruik te 

maken van de opvang als het niet 
lukt om uw kinderen zelf op te 
vangen. De afgelopen week hebben 
wij veel kinderen opgevangen.  
Als er teveel leerlingen opgevangen 
moeten worden, moeten de 
groepsleerkrachten worden ingezet 
als begeleider. Zij zijn dan niet 
beschikbaar voor de dagelijkse 
begeleiding aan hun leerlingen.  

 
Onlineles (herhaling) 
We hebben gemerkt dat er bij ouders verschillende verwachtingen zijn over online onderwijs. 
Wij zien online onderwijs als onderwijs waarbij de leermaterialen, tools en diensten via het 
internet beschikbaar zijn. 
Tijdens deze lockdown-periode hebben wij gekozen voor de volgende uitvoering: 

- Wekelijks ontvangen de ouders per mail een weekplanning waarin duidelijk staat vermeld 
wat er gedaan moet worden, welke materialen ervoor nodig zijn, welke ondersteunende 
filmpjes er beschikbaar zijn, etc. We hebben gekozen voor één format voor alle groepen, 
zodat het voor ouders makkelijker is om de weekplanning te lezen. 

- De groepsleerkrachten plaatsen instructiefilmpjes vanuit methodes en zelf opgenomen 
passend bij een opdracht in de map Bestanden inTeams.  
De antwoorden van de opdrachten worden ook dagelijks na 13.00 uur in deze map te 
geplaatst. 



- De groepsleerkrachten organiseren momenten in Teams waarin zij met groepjes leerlingen 
aan de slag gaan. De groepsleerkracht bepaalt welk vakgebied er tijdens dit moment aan 
bod komt. 
Het kan ook een kort moment zijn waarin leerlingen elkaar even ontmoeten en ervaringen 
kunnen uitwisselen. 

- Leerkrachten nemen telefonisch contact op met de ouders om te vragen hoe het gaat met 
het uitvoeren van het onderwijs thuis. 

- Leerlingen die extra ondersteuning nodig 
hebben op een bepaald vakgebied worden 
uitgenodigd om naar school te komen om 
daar een les bij te wonen. 

- Daarnaast organiseren we de opvang voor 
ouders werkzaam in een vitaal beroep.  
De groepsleerkrachten begeleiden het 
thuiswerken van hun groep. De 
medewerkers die niet gekoppeld zijn aan 
een vaste groep verzorgen de 
opvangklassen. 

- Esther heeft de Hackshieldlessen(programmeerles) voor groep 6 en 7 online verzorgd. 
 

We hebben voor deze uitvoering gekozen, omdat wij denken dat het voor (bijna) alle gezinnen 
mogelijk is om op deze wijze het thuisonderwijs zoveel als mogelijk uit te voeren.  
Op deze wijze ben je minder afhankelijk van een computer (want zijn er in alle gezinnen voldoende 
devices aanwezig?), van online-programma’s (wel/geen storing?) en kan je je eigen tijdsplanning 
maken afhankelijk van de gezins/werksituatie. 
De afgelopen week hebben we uit de vele gesprekken de volgende conclusie getrokken: 

- De landelijke storingen zorgen ervoor dat inloggen niet altijd mogelijk is. De weekplanning 
geeft dan mogelijkheden om flexibel om te gaan met de opdrachten voor die dag. 

- De meeste gezinnen hebben niet voor alle gezinsleden een eigen computer. Het online 
volgen van Teams-momenten is dan zeer lastig. 

- Niet alle leerlingen zijn op het juiste moment ingelogd. De groepsleerkracht zit dan met een 
groepje leerlingen te wachten of de leerling kan niet het begeleidingsmoment bijwonen. 

- Combinatie begeleiden van de kinderen en de eigen werkzaamheden is voor vele ouders 
een uitdaging. 

 
Speurtocht logo Vesterhavet in de wijk. 
De eerste week thuiswerken zit er al weer op; wat is er hard 
gewerkt! Om de kinderen op een leuke manier naar buiten te 
krijgen, hebben we de “logo speurtocht door de wijk” bedacht.  
Deze speurtocht kan je vanaf maandag gaan doen! 
We hebben elkaar wel even nodig om de speurtocht op te zetten. Vandaag wordt er een mail 
verstuurd met de werkwijze, het logo en het invulformulier.  
Plak het logo vóór maandag 11 januari op het raam.  
Vanaf maandag kunnen jullie de wijk door om de logo’s te zoeken. Wanneer je een logo hebt 
gevonden schrijf je het adres waar het logo hangt op het invulformulier of een leeg stuk papier.  
De opdracht is om zoveel mogelijk adressen, waar logo’s hangen, te verzamelen. 
Je krijgt daar tot en met donderdag de tijd voor. Gooi jouw formulier(en) vóór vrijdag in de 
brievenbus van school. Vrijdag ga ik kijken wie de meeste adressen heeft verzameld. Voor degene 
met de meeste adressen ligt een mooi prijsje klaar als we weer naar school mogen. 
We hopen dat iedereen meedoet zodat er héél véél logo’s te vinden zijn!! 
Alvast succes en veel plezier! Juf Lieselotte 
 

Ik wens u een fijn weekend toe. Lilian Schuurman  



 


