
 

Agenda 

16 maart t/m 6 april School gesloten 

3 april Afronding voorjaarsproject, gaat niet door 
4 april Oud papier, gaat niet door, geen container 
6 t/m 9 april Kwartiergesprekken groep 1, worden uitgesteld 

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

17 april Koningsspelen, gaat niet door 
 
 
Nieuws van de directie  
Inmiddels zijn we al weer aan het einde van week 2 van de schoolsluiting. Een mooi 
moment om even terug te kijken. Vergeleken met vorige week hebben we flinke stappen 
gezet. In de eerste week zijn we druk bezig geweest met het bedenken en uitvoeren van 
onze plannen. Deze week konden we voort op de ingezette weg en onze lessen zo goed 
mogelijk organiseren. De structuur is gezet en dat is fijn. 
Iedere vrijdag komen we met het hele team digitaal bij elkaar om samen te reflecteren. We 
bespreken dan wat goed is gegaan en waar we een verandering in aan willen brengen. We 
zijn het er allemaal over eens, we missen de kinderen. Het is heel gek om hard bezig te zijn 
met onderwijs zonder de kinderen persoonlijk te spreken. Maar we snappen natuurlijk heel 
goed dat het even niet anders kan.  
 
We hebben in onze teamvergadering van vandaag besproken dat we komende week gaan 
proberen om deels op een andere manier met de kinderen in de klas te commnuniceren. 
We gaan het programma Zoom uitproberen. Dit is een programma om via de computer, 
ipad of telefoon met de hele klas tegelijk te communiceren via beeld. Op deze manier 
hebben wij ook onze vergadering gehouden. Als de leerkracht dit gaat doen, dan krijgt u 
een mail met een uitnodiging om in te loggen, het spreekt redelijk voor zich. Zo kunnen de 
kinderen elkaar even zien en contact hebben met elkaar en met de leerkracht. Aan het eind 
van volgende week evalueren wij met elkaar hoe deze werkwijze is bevallen. 
 
 

 



Ook voor de kinderen is reflecteren een onderdeel dat iedere week terugkomt. Hoe is het 
werk gegaan, welke onderdelen gingen goed en wat kon er beter? Kon ik me goed 
concentreren of werd ik veel afgeleid? Wat heb ik nodig om mijn werk nog beter te kunnen 
doen? Dit zijn vragen die u ook aan uw kind kunt stellen. 
 
Als laatste wil ik nog aangeven hoe belangrijk het is dat de kinderen het opgegeven werk 
maken. We willen dat alle kinderen zich blijven ontwikkelen en daarom moet er dagelijks 
aandacht zijn voor het schoolwerk. We snappen heel goed dat het lang niet altijd makkelijk 
is om thuis de boel goed te organiseren. Het is evenwicht zoeken tussen de eigen 
werkzaamheden, het huishouden, tijd voor ontspanning en aandacht voor school. Een tip 
hierbij kan zijn om een rooster met elkaar af te spreken waarin momenten van werk 
afgewisseld worden met ontspanning. 
 
Volgende week dinsdag horen we van de overheid meer over de sluiting van de scholen en 
of de periode mogelijk verlengd wordt. In het volgende Wisseltje informeren wij u verder 
over wat dat voor onze school betekent. 
 
Wij wensen u allemaal veel succes met het hooghouden van alle ballen. 
Veel gezondheid! 

 

 

Wat als het even niet meer gaat? 

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 

 

 

BOUW! 

Een aantal leerlingen van ons gebruikt voor extra leesondersteuning het programma 
BOUW! Wij vinden het erg belangrijk dat deze ondersteuning doorloopt. Wilt u minimaal 
drie keer per week  20 minuten met uw kind werken aan BOUW! oefeningen. Het 
programma gaat niet verder als uw zoon of dochter toe is aan een toets. In dat geval kunt u 
een mail sturen naar marit.veldhuijs@isobscholen.nl. U ontvangt dan de inloggegevens 
voor de toets. Daarna kan het programma zich vervolgen. Voor overige vragen en/of  
inloggegevens kunt u ook bij juf Marit terecht. 

 

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
mailto:marit.veldhuijs@isobscholen.nl


 

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 staat gepland op 9 mei, u 
hoort nog van ons of deze wel geplaatst wordt. 

 

  
Leuke links 
Op dit moment krijgen we veel leuke links doorgestuurd voor kinderen en ouders om het 
thuis aan school werken wat te verlevendigen en te ondersteunen: 

• Zapp.nl, iedere middag een leuk tv-programma met aandacht voor biologie, 
wetenschap en natuur. 

• Sites.google.com/view/passendonderwijsthuis/ouders, voor goede tips hoe je je kind 
kunt begeleiden bij het thuis werken. 

 
 
Nieuwe schoolapp 
De schoolapp die we inmiddels een aantal jaar gebruiken is aan vervanging toe. De huidige 
app stopt per 1 mei. Dat betekent dat iedereen over moet stappen op de nieuwe app. In de 
app-store (of Google Play) kunt u deze app vinden. Bij dit Wisseltje zit 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. 
 
 
Nieuws van de MR 
In deze rumoerige tijden wordt veel gevraagd van de ouders en leerkrachten. De meeste 
mensen werken thuis en hebben, naast hun werk, zorgplichten in en buitenshuis. Een 
ander soort zorg is de kennisontwikkeling van het kind. Hoe zorg je ervoor dat je kind geen 
‘vakantie’ gaat vieren, maar serieus met zijn huiswerk bezig is? Hier berust een taak voor 
de ouders en leerkrachten. Als naar de afgelopen week teruggekeken wordt, zien we vanuit 
de MR vele mooie initiatieven van de ouders en leerkrachten. De leerkrachten maken 
overzichten van het huiswerk en staan klaar om eventuele vragen te beantwoorden. De 
ouders helpen de kinderen met hun huiswerk en koppelen allerlei tips, die de leerkrachten 
weer kunnen delen, terug aan de leerkrachten. Kortom: een geweldige samenwerking in 
deze rumoerige tijden. Top! 
Heeft u ook tips of wilt u uw mening delen met de MR?  Spreek één van de MR-leden aan 
of stuur een mail naar mrdewisseluitgeest@gmail.com. 
 
 
Extra bijlages 
Bij de mail waarin dit Wisseltje zit, zijn ook extra bijlages toegevoegd.  

• Een instructie over het installeren van de nieuwe schoolapp 

mailto:mrdewisseluitgeest@gmail.com


• Twee artikelen van de GGD over Corona, waaronder een aanbod voor een gratis 
webinar over hoe je als gezin deze periode zo goed mogelijk doorkomt. 

 


