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Agenda 

Tot en met  
vrijdag 5 februari 
2021 
 

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

 

Hiep hiep hoera! 
 

Gefeliciteerd 
en  

een fijne dag! 

25 januari 
26 januari 
 
27 januari 
29 januari 
 

Tygho 
Raff 
Reduan 
Tijn 
Yagmur 
 

Groep 3 
Groep 2A 
Groep 6 
Groep 1 
Groep 2A 
 

  

Mededelingen en verslagen 

Verlening lockdown. 
Helaas heeft de regering besloten dat de basisscholen niet per 25 januari open 
gaan, maar dat de lockdown verlengd wordt tot en met vrijdag 5 februari. 
Dit betekent dat we de werkwijze zoveel mogelijk continueren. 
Komende week kunnen we voor de opvang geen gebruik maken van de 

                                 stagiaires. Dat betekent dat de groepsleerkrachten ingezet worden om  
de opvang in te vullen. Dit houdt in dat er minder contactmomenten zijn met de 
groepsleerkrachten. Uiteraard blijft het mogelijk om per mail vragen te stellen over de lesstof.  
De leerkracht zal zo snel mogelijk reageren. 
 

Opvang! 
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. 
 
We zien een grote toename in het aantal leerlingen dat wij opvangen in de noodopvang.  
Wij vragen u dan ook om alleen gebruik te maken van de opvang als het niet lukt om uw kinderen 
zelf op te vangen. 
 
Weekplanning. 
Vandaag ontvangt u weer via de mail de weekplanning voor komende week.  
In de weekplanning staan ook de bovengenoemde online-momenten opgenomen. 
De groepsleerkrachten zijn voor vragen via de mail bereikbaar. 
 



 
Online momenten met de hele groep! 
We continueren de onlinemomenten op maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag, waarin de groepsleerkrachten op een 
vast moment gedurende een half uur aan de gehele groep 
les geven. Op woensdag is er geen groepsmoment. 
Elk half uur start er een andere groep, zodat ouders met 

meerdere kinderen in een gezin de mogelijkheid hebben 

om deel te nemen. 

                Tijdschema: 

                 8.30 uur - groep 7 

                 9.00 uur - groep 3 

                 9.30 uur - groep 4 

                10.00 uur - groep 1 

                10.30 uur - groep 2 

                11.00 uur  

                11.30 uur - groep 6 

                13.00 uur - groep 5 

                13.30 uur - groep 8 

 

 

 

 

 

De online-les start op bovengenoemd 

moment. Het kan gebeuren dat het 

inloggen niet lukt.  

De groepsleerkracht kan op dat moment 

niet helpen met vragen omtrent het 

inloggen, maar zal starten met de 

onlineles.  

De online-momenten staan ook in de 

weekplanning van de leerlingen vermeld. 

 

 

 

 
Nationale voorleesdagen. 
Voorlezen maakt een groot verschil! 
Van de peuters en kleuters die geregeld zijn voorgelezen heeft 70% 
voldoende woordenschat. Via het voorlezen ontwikkelen kinderen 
naast een goede woordenschat ook hun mondelinge taalvaardigheid  
en maken zij kennis met ‘boekentaal’, taal die afwijkt van de dagelijkse 
omgangstaal.   

Het is belangrijk om kinderen vanaf jongs af aan te laten ervaren hoe 
leuk voorlezen is.  
De doelstelling van deze jaarlijkse campagne is het stimuleren van 
voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen of net het lezen 
hebben geleerd. Echter ook voor oudere kinderen is het voorlezen een 
goede activiteit voor de taalontwikkeling. 
De campagne benadrukt de voordelen van het voorlezen, waaronder het 
positieve effect op woordenschat, spelling en tekstbegrip. 
De groepsleerkrachten van de groepen 1 en 2 besteden in hun 
onlinelessen aandacht aan het prentenboek van het jaar 2021:  
Coco kan het! 



Stenen/ boomschors zoeken.  
Rare opdracht zou je zeggen, maar dit is een voorloper 
voor een opdracht van volgende week. 
Ga op zoek naar 2 wat grotere stenen of misschien vind je 
wel een mooi stuk boomschors.  
Zorg in ieder geval voor 2 stuks. 
Je moet ze kunnen beschilderen en ze moeten groot genoeg zijn, niet te groot en niet te klein. 
Misschien heb jij in je tuin stenen liggen, die kunt je gebruiken nadat je het gevraagd hebt aan je 
ouders. 
Zoek in het bos, in het park of in jouw buurt naar 2 mooie stenen of stukken schors.  
LET OP! Pak alleen dingen van de grond die voor iedereen toegankelijk zijn, heb respect voor de 
natuur en de spullen van anderen. 
Was als je thuiskomt de stenen en laat ze drogen.  
Houd volgende week de website in de gaten om te kijken wat we ermee gaan doen.  

VesterFitKidzzz! 
Wij dagen je uit!  
Doe mee aan Ommetje. Elke dag even 20 
minuten buiten een ommetje maken.  
Goed voor je lijf, maar ook voor je hoofd. 
Download de app en gebruik de code 
(DPFWP) en sluit je aan bij: VesterFitKidzzz. 
Download op 
https://hersenstichting.nl/ommetje  
Doen jullie mee! 

 
 

GGDflits Corona-moe 

Hoe help je je kind zich aan de coronamaatregelen te houden?  

Wat als je kind bezorgd of angstig is? En hoe voorkom je zelf dat je 'corona-moe' wordt?  

Op deze en andere vragen geeft presentatrice Fiona antwoord in dit filmpje.  

Meer informatie:  

Coronavirus - informatie voor ouders | NJi     
Coronavirus | Informatie over ouderschap | Opvoeden.nl 
Coronavirus - informatie voor jonge kinderen | NJi tm 7 jaar  
Coronavirus - informatie voor kinderen | NJi 
Coronavirus - informatie voor jongeren en jongvolwassenen | NJi 
 
Maak je je zorgen over je kind? Of heb je vragen over de opvoeding?  
Het is altijd mogelijk een afspraak te maken met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige verbonden 
aan de school. Zij kunnen meedenken, onderzoeken, adviseren en verwijzen. Een afspraak maken 
kan op werkdagen van 8.30 – 12.30 en 13.00 – 17.00 via 023 7891777 of frontofficejgz@vrk.nl  

https://hersenstichting.nl/ommetje
https://youtu.be/MxnH9ZpGtpE
https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Ouders
https://www.opvoeden.nl/coronavirus-10355/
https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Jonge-kinderen
https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Kinderen
https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Jongeren-en-jongvolwassenen
mailto:frontofficejgz@vrk.nl


 
Hockey-lessen. 
Het zijn pittige tijd voor iedereen, maar zeker ook voor de 
kinderen. Ze hebben thuisonderwijs en veel binnensporten 
mogen niet doorgaan. Dit terwijl sporten en bewegen zo 
belangrijk is voor kinderen. Samen met leeftijdsgenoten 
bewegen is gezellig en goed voor ieder kind. 
Daarom hebben wij als hockeyvereniging besloten alle kinderen 
een laagdrempelig aanbod te doen.  
Naast 2 gratis proeftrainingen kunnen kinderen daarna een 
strippenkaart aanschaffen; 6 trainingen voor 15 euro,  
zonder verdere verplichtingen tot lidmaatschap.  
Wij rennen en trainen lekker buiten op onze velden,  
heel coronaproof! 
Hockeyen kan vanaf 5 jaar, dus het aanbod geldt voor groep 2 
t/m 8. 
Opgeven kan via:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwVpZKIao5vAMNle1tqhC4m1ZLNpvGJpn0xiEg8BYB_ 
RcIng/viewform 
Voor informatie mailen aan: proeftraining@mhcdereigers.nl 
Commissie Ledenwerving 
MHC de Reigers 
 

Ik wens u een fijn weekend toe. Lilian Schuurman  
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwVpZKIao5vAMNle1tqhC4m1ZLNpvGJpn0xiEg8BYB_RcIng/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwVpZKIao5vAMNle1tqhC4m1ZLNpvGJpn0xiEg8BYB_RcIng/viewform

