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Agenda 

Tot en met  
vrijdag 5 februari 2021 
 

Lockdown wordt verlengd! 
De school is gesloten. Voor leerlingen geldt thuisonderwijs. 
Volgende week horen we of de scholen weer opengaan op 8 februari. 
 

 

Hiep hiep hoera! 
 

Gefeliciteerd 
en  

een fijne dag! 

31 januari 
 

Iegor 
Skyler 

Groep 8 
Groep 1 
 

  

Mededelingen en verslagen 

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 echt 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 online-momenten opgenomen. 
De groepsleerkrachten zijn voor vragen via de chat, Parro of mail bereikbaar. 
 
Denk nog even aan de website Digivester? 
Op https://digivester.jouwweb.nl vindt u nog een extra aanbod.  
U vindt daar niet meer de werkbladen, antwoordbladen, etc.  
De volgende onderdelen zult u daar wel aantreffen: 

 Knutselopdrachten voor onderbouw en bovenbouw (dinsdag – donderdag) 
 Tekenopdrachten (maandag – woensdag) 
 Grey of the day (elke dag) 
 Bewegingsopdrachten (elke dag) 

 



Online momenten met de hele groep! 
Online met de hele groep of werken in een klein 
groepje met de juf. 
De kinderen en de leerkrachten worden steeds 
vaardiger! 
Er worden gesprekken gevoerd, opdrachten 
uitgewisseld, schermen gedeeld, filmpjes 
uitgewisseld, etc. 
Het lukt nog niet altijd bij iedereen, maar we zien al 
wel dat bijna de hele groep op de verschillende 
momenten ingelogd is. 
 
De afgelopen week heb ik bij de verschillende 
groepen meegekeken met de lessen.  
Wat ontzettend leuk om te zien en mee te maken! 
Juf Kim biedt het getal 14 aan en las voor uit het 
prentenboek Coco kan het!, juf Irene oefende de 
tafels van 6 en 7 met het raketspel, juf Carolien gaf 
een Engelse les, juf Carlijn gaf een rekenles over 
deelsommen met tientallen, juf Angela vierde het 
Letterfeest omdat alle kinderen nu alle letters 
kennen, juf Dorine ging met de groep uit elkaar in 
aparte vergaderruimtes om in een klein groepje een 
opdracht uit te voeren, etc. 
Knap zoals de leerlingen én leerkrachten zo digitaal 
vaardig zijn geworden dat de mogelijkheden steeds 
meer benut kunnen worden. Met als resultaat beter 
online uitleg en afwisselende groepsmomenten! 

 

 

Sport- en cultuur. 
Wist u dat… juf Kim intermediair is van Jeugd 
Sportfonds Kunst en Cultuur. Zij kan leerlingen  
aanmelden, die geen of beperkte middelen hebben 
om sport- of cultuuractiviteiten te beoefenen. 
https://jeugdfondssportencultuur.nl/voor-wie/voor-
intermediairs/  
 

Ik wens u een fijn weekend toe. Lilian Schuurman  
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