
 

Agenda 

21 april Nieuwe informatie van de overheid over de schoolsluiting 

24 april Wisseltje 13 komt uit 

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

11 mei MR-vergadering 
21 en 22 mei Hemelvaart 

 
Nieuws van de directie  

Inmiddels hebben we de vijfde week van de schoolsluiting achter de rug. In deze afgelopen 
paar weken hebben we ons onderwijs op afstand steeds meer aangescherpt. Zo wordt in 
verschillende groepen de weektaak uitgewerkt in een rooster aan de kinderen gemaild en 
hebben we Zoom geintroduceerd. Zoom wordt met name ingezet om de kinderen te laten 
voelen dat ze nog steeds onderdeel van een groep zijn, dat ze er niet alleen voor staan. 
Voor de kinderen een fijn moment, voor de leerkrachten ook. 

Veel ouders hebben ons laten weten erg tevreden te zijn met het onderwijs op afstand 
zoals we dat georganiseerd hebben. Hierbij hebben we vanuit onze visie op onderwijs een 
heel bewuste keuze gemaakt in de hoeveelheid werk die we aan de kinderen meegeven. 
Het is minder dan ze normaal gesproken op school maken, maar wel voldoende om het 
niveau van de kinderen zo veel mogelijk op peil te houden. We hebben daarin echt de 
balans gezocht. We realiseren ons dat het door alle kinderen verschillend ervaren wordt, 
sommige zijn zo klaar, anderen hebben langer de tijd nodig.  

Daarnaast hebben we ook wat tips en vragen gekregen. De meeste daarvan gaan over de 
mogelijkheid om toch wat instructie te geven aan de kinderen, op welke manier dan ook. 
Afgelopen week hebben we wat verschillende manieren uitgeprobeerd. Zo hebben we in 
de ene groep Zoom in kleine groepjes gedaan, waardoor het makkelijker wordt om ook wat 
uitleg of bijvoorbeeld een dictee te geven. In een andere groep hebben we wat 
instructiefilmpjes gemaakt, zodat de kinderen deze kunnen bekijken als ze even niet meer 
weten hoe een som gaat of hoe de spellingregel ook al weer ging. Dit kunt u zien als het 
oplaten van een paar proefballonnetjes om te kijken welke manier ons goed bevalt. Op 

 



basis van deze ervaringen, bepalen we hoe we de komende week ons onderwijs aan 
kunnen passen. 

 

We hebben in het team ook al gesproken over de afronding van het schooljaar. Of we nu 
na de meivakantie wel, niet of mogelijk gedeeltelijk naar school gaan, we moeten daar nu 
al plannen voor maken. Na de meivakantie heeft het schooljaar nog maar 8 weken tot de 
zomervakantie. In deze weken leggen wij de focus op het sociaal welbevinden van de 
kinderen en gaan we proberen om de kinderen extra te begeleiden op de onderdelen die 
cruciaal zijn. We hebben besloten dat we de kinderen dit keer geen rapport geven zoals we 
dat normaal gesproken doen. We gaan een speciaal blad maken voor in het rapport. In 
plaats van een rapport willen we dit schooljaar afronden met tien-minuten-gesprekken met 
alle ouders van groep 1 t/m 7. Op deze manier kunnen we de ervaringen van de afgelopen 
periode met elkaar bespreken en samen kijken hoe we komend schooljaar verder gaan.  

 

Foto 

Op het speciale rapportblad waarover het in het stukje hierboven gaat, willen we graag een 
foto van uw kind zetten. Daarom vragen we u om een foto te maken van uw kind terwijl zij 
of hij thuis aan het werken of spelen is. Deze foto kunt u mailen naar de leerkracht van uw 
kind. 

 

Een verdrietig bericht 

Juf Simone van de Zebra’s is de komende periode helaas afwezig. Zij is vorige week in het 
ziekenhuis geweest voor een onderzoek naar een knobbeltje in haar borst. Het blijkt 
borstkanker te zijn. Komende dinsdag wordt Simone geopereerd. Na de operatie volgt 
eerst een periode van herstel en daarna zal de plek bestraald moeten worden. Dit betekent 
dat Simone de komende weken niet in staat is om te komen werken. Tijdens de sluiting van 
de school zal juf Ciska wekelijks een zoom-moment houden met de kinderen van de 
Zebragroep. Als de school weer open gaat, zorgen we ervoor dat er een vervanger is. Wie 
dat is, weten we op dit moment nog niet. 
We wensen juf Simone heel veel sterkte bij het herstel en hopen haar vlot weer op school 
te zien. 

 

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. Herhalingsbericht 

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. 

 

Leuke tip 

Dit keer heb ik twee websites en een app voor u met heel leuke activiteiten voor kinderen: 

• www.deschoolschrijver.nl, bekende kinderenboekenschrijvers lezen boeken voor 

• www.museumkids.nl, virtuele rondleidingen in veel bekende musea waaronder het 
Rijksmuseum 

• De app thuisbieb, waarop 100 gratis e-books staan, waaronder ook een aantal 
kinderboeken 

 

Wist-je-dat... 

• …. dit voor iedereen, volwassenen en kinderen, onzekere en onvoorspelbare tijden 
zijn? Tegelijkertijd zijn het historische tijden.  

• …. het voor kinderen prettig kan zijn om hun gedachten en gevoelens rondom deze 
situatie op papier te zetten? Maak een dagboek of logboek aan. Ieder gezinslid mag 
erin schrijven, tekenen en plakken.  

• …. dit een mooie schrijf- en verwerkingsopdracht is? Het delen van deze opdracht 
binnen het gezin, creëert inzicht en saamhorigheid. Daarbij is het over enkele jaren 
wellicht fijn om nog eens terug te lezen hoe jullie deze situatie beleefd hebben. 

 
 
Een fijn weekend allemaal. 
Een warme groet van het hele team 

 

 

 

 

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
http://www.deschoolschrijver.nl/
http://www.museumkids.nl/

