
 

Agenda 

4 april Oud papier, gaat niet door, geen container 

6 t/m 9 april Kwartiergesprekken groep 1, worden uitgesteld 

7 april Spullen op school ophalen, 8.30 - 10.00 uur 
9 april Wisseltje 11 komt uit 

10 + 13 april Goede vrijdag en eerste paasdag, geen thuisonderwijs 
15 + 16 april Eindtoets groep 8, gaat niet door 

17 april Koningsspelen, gaat niet door 

17 april Wisseltje 12 komt uit 
24 april Wisseltje 13 komt uit 

27 april t/m 8 mei Meivakantie 
9 mei Oud papier container, gaat niet door, geen container 

 
 
Nieuws van de directie  

In de persconferentie van afgelopen dinsdag hebben we gehoord dat de maatregelen 
rondom de corona-crisis langer gaan gelden. Dit betekent dat de scholen in ieder geval tot 
en met de meivakantie gesloten zullen blijven. Dit bericht hadden we allemaal wel aan zien 
komen maar toch is het wel even slikken.  

We zijn echt bezig met het organiseren van nieuw onderwijs, we hebben dit nog niet 
eerder op deze manier uitgevoerd. We zijn daarom ook constant op zoek naar de juiste 
manier, de manier die past bij onze school en onze visie op onderwijs. Als team hebben we 
veel overleg, we denken goed na over de stappen die we zetten, we laten ons inspireren 
door mooie voorbeelden. Maar we zijn ook kritisch op alles wat we langs zien komen op tv 
en internet. Niet alles wat we zien of horen past bij ons.  

Op dit moment zijn we met name benieuwd naar uw ervaring. Hoe gaat het werken en 
leren van de kinderen thuis? Wat gaat goed, wat kan beter? Heeft u nog een tip voor ons? 
We willen uw antwoorden meenemen in onze overweging hoe we ons onderwijs in de 
komende weken verder vorm gaan geven. Als u het fijn vindt om te reageren, dan kan dat 
via de mail naar carola.vandereng@isobscholen.nl . 

 

mailto:carola.vandereng@isobscholen.nl


 

Nieuw afhaalmoment 

We gaan een nieuw afhaalmoment op school organiseren. Omdat de schoolsluiting nu 
langer duurt, willen we de kinderen nog wat meer spullen meegeven. Op dinsdag 7 april 
tussen 8.30 - 10.00 uur kunnen de spullen opgehaald worden. We hebben daarnaast onze 
bibliotheek opgeschoond. Alle biebboeken die weggaan, mogen door de kinderen mee 
naar huis genomen worden zodat ze lekker kunnen lezen. De boeken met een oranje 
sticker erop, hoeven niet meer ingeleverd te worden op school. 

Tijdens het afhaalmoment letten we uiteraard heel goed op de gezondheid van iedereen. 
Houd voldoende afstand. 

 

Paasweekend 

Volgend weekend is het Pasen. Op vrijdag en maandag is de school dan gesloten. Dat betekent 
dat we die dagen geen thuisonderwijs bieden. De daltontaak van komende week is daarom 
voor vier dagen in plaats van vijf. De volgende daltontaak zal op dinsdag 14 april gemaild 
worden en is dan ook voor vier dagen. 

 

Wat als het even niet meer gaat? Herhalingsbericht 

In deze tijd waarin we met ons allen veel meer thuis moeten blijven, kan dat soms veel 
spanning in een gezin geven. Als u vragen heeft of ondersteuning in het gezin nodig heeft, 
kunt u om hulp vragen. Het filmpje in de link helpt daarbij.  

https://youtu.be/O1_JXGNmsYU 

 

Spreekuur opvoedvragen Corona 

Wat moet ik mijn kinderen over het virus vertellen? Hoe breng ik structuur in de dag? Hoe 
kan ik thuiswerken en toch de tijd aan mijn kinderen besteden? 
De Jeugd & Gezinscoaches geven u antwoord op dit soort vragen. Bel ze tijdens het 
‘spreekuur opvoedvragen coronavirus’. Zij zijn iedere werkdag bereikbaar via het algemene 
nummer: 140251. 

 

Contact met de hele groep 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FO1_JXGNmsYU&data=02%7C01%7Ccarola.vandereng%40isobscholen.nl%7Cab3556b68f18425b266608d7d19c928e%7C0c8501bef4134d34be3317695a2d206e%7C0%7C0%7C637208342722410812&sdata=ZSksGdxhe9vtkLdSyTHZX8bLMu%2FgRUvXeLwH%2BR0Nlkc%3D&reserved=0


Afgelopen week hebben alle groepen via het digitale programma Zoom contact met elkaar 
gehad. Op deze manier konden alle kinderen elkaar even zien en spreken. Het was in alle 
groepen een groot succes, de kinderen hebben er enorm van genoten. Dat geldt trouwens 
ook voor de leerkrachten. In onze teamvergadering van vandaag hebben we met elkaar 
afgesproken dat we iedere week een Zoom-moment inplannen voor iedere groep zodat de 
kinderen elkaar in ieder geval één keer per week even zien. 

 

Oud papier 

De papiercontainer staat dit keer niet voor de school. We willen geen risico lopen dat er 
zieke mensen oud papier komen brengen. De volgende container stond gepland op 9 mei, 
deze komt ook te vervallen. We hopen dat de container op 6 juni wel voor de school kan 
staan. 

 

Nieuwe schoolapp 

Vorige week informeerden we u al over het vervangen van de huidige schoolapp voor een 
vernieuwde app. We gingen er vorige week vanuit dat de overgang per 1 mei zou zijn. We 
hebben echter nu net gehoord dat de oude app al per 13 april verdwijnt. Dat betekent dat 
u nog 10 dagen heeft om over te stappen. In de app-store (of Google Play) kunt u deze app 
vinden. Bij het vorige Wisseltje zat een extra bijlage waarin precies beschreven is hoe u de 
nieuwe app kunt downloaden en installeren. In de nieuwe app vindt u alle vertrouwde 
informatie terug. 

 

Leuke tip 

Schooltv biedt vanaf komende maandag educatieve programma’s aan op de tv-zender NPO 
Z@ppelin extra. Elke doordeweekse dag in de ochtend zijn er lesvideo’s te zien die ook veel 
in het onderwijs gebruikt worden. Kinderen uit de onderbouw leren letters met 
Letterjungle of leren rekenen met Moffel en Piertje. Voor de kinderen uit de bovenbouw 
zijn er video’s van ‘13 in de oorlog’ en Willem Wever. De programma’s worden aangeboden 
in tijdblokken per leeftijd. 

 

9.00 - 9.30 uur: groep 1 en 2 

9.30 - 10.00 uur: groep 3 en 4 

10.00 - 11.00: groep 5 en 6 

Vanaf 11.00 uur: groep 7 en 8 



 

Extra bijlage 

Bij dit Wisseltje vindt u een extra bijlage met tips voor gezond eten en drinken met lekkere 
recepten. Leuk om samen met uw kind iets lekkers en gezonds te maken. 

 

 


