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Belangrijke data in maart
De kind-oudergesprekken die gepland staan op 2-3-4 maart worden verzet.

We kunnen niet genoeg benadrukken hoe trots we op u zijn. Al die ouders die nu al wekenlang hun
eigen werk combineren met thuisonderwijs.

U DOET HET GEWELDIG!!!!
We weten dat het niet meevalt. Dat het steeds zoeken is naar de balans van het eigen werk en de
aandacht voor de kinderen. We weten ook dat, ondanks onze waardering voor u, u zich regelmatig
afvraagt hoelang dit nog gaat duren.
Ook wij willen niks liever dan zo snel mogelijk de scholen weer open. Kinderen horen samen te leren.
De interactie op school, de structuur en de afspraken die daarbij horen, kunnen we niet bieden met
digitaal onderwijs.
We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. Begin februari hopen we meer te weten.
Met een knipoog naar Loesje

FORMS VRAGENLIJSTEN
We hebben 55 reacties gehad op de FORMS evaluatievragenlijsten. Fijn dat u uw ervaringen met ons
deelt.
Over het algemeen zijn de reacties positief en geeft u aan dat de kinderen voldoende zelfstandig werk
hebben, de opdrachten goed te maken zijn met uitleg van de leerkrachten en u tevreden bent over de
communicatie.
Dank u wel voor de vele complimenten. Het doet ons goed om, samen met u, het thuisonderwijs zo
goed mogelijk te begeleiden.
Natuurlijk heeft u ook vragen en opmerkingen over het thuisonderwijs en de noodopvang.
De meeste opmerkingen/vragen gaan over:
Het lesaanbod en de hoeveelheid thuiswerk:
We realiseren ons dat wat voor het ene kind te veel is, voor het andere kind te weinig is. Ook in de
dagelijkse onderwijspraktijk hebben we hiermee te maken. We gaan ervan uit dat, zeker de kinderen in
groep 5-8, een groot gedeelte van de schooldag bezig zijn met hun schoolwerk. Mocht u thuis merken
dat het echt te veel of te weinig is dan kunt u de leerkracht vragen om dit aan te passen. Voor de
kinderen in groep 1-4 geldt dat vooral het aanbod op taal- en leesgebied belangrijk is. Kinderen die
leren lezen moeten vooral leeskilometers maken. Meerdere keren per dag 10-15 minuten een boekje
lezen is daarbij essentieel.
Kinderen in groep 1-2 leren vooral door te spelen. Samen een taalspelletje doen (rijmen, welke letter
hoor ik) en voorlezen zijn leuk en goed voor de ontwikkeling.
De noodopvang
Tijdens de vorige lockdown werd de noodopvang geregeld via de gemeente en de kinderopvang. Dat
zorgde ervoor dat veel ouders er geen gebruik van konden of wilden maken. Het is toch wat anders
om je kind(eren) naar een locatie in een andere gemeente te brengen, met medewerkers die de
kinderen niet kennen. We zagen hoe ouders die echt hard noodopvang nodig hadden worstelden met
dit dilemma.
Nu is de noodopvang op school. GELUKKIG. De kinderen worden opgevangen op een voor hen
bekende plek, door leerkrachten.
We benadrukken dat het nog steeds om noodopvang gaat. De kinderen krijgen geen les van hun
eigen leerkracht, ook niet als die wel op school is.
De leerkrachten zorgen voor de lespakketjes en de digitale instructies/filmpjes. Daarnaast zijn ze,
onder schooltijd, bereikbaar voor kinderen die thuis werken en vragen hebben. We merken dat daar
veel gebruik van wordt gemaakt.
We hebben twee groepen noodopvang.
Groep 1-4:
Deze kinderen werken en spelen in de unit van groep 1-2-3. Deze groep is groot. Op maandag,
dinsdag en donderdag zijn er ongeveer 30 kinderen. We zijn blij dat we op maandag, dinsdag en
donderdag van 8.30-12.00 uur Lotte van de Ven, pedagogisch medewerker van het Berenhuis in
kunnen zetten. Zij speelt en werkt met de kinderen van groep 1-2. De leerkracht noodopvang heeft
dan tijd om te zorgen dat de kinderen van groep 3-4 aan het werk zijn. We hebben op deze dagen ook
stagiaires die mee helpen.
Groep 5-8:
Deze kinderen werken in de unit van groep 7-8. Jasmijn Nagel, werkt in de vervangerspool. Zij heeft
geen langdurige vervanging op een andere school en is daarom op onze school ingedeeld. Jasmijn
werkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag met deze kinderen. Ze zorgt ervoor dat de kinderen

werken aan hun lespakketjes en meedoen met de instructies van de leerkrachten. Daarnaast helpt ze
kinderen met vragen.
We krijgen ook vragen over de grote groep noodopvang. Hieronder ziet u de link van de rijksoverheid
met informatie over cruciale beroepen. De ouders die gebruik maken van de noodopvang hebben
allemaal een cruciaal beroep.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/crucialeberoepen
We vangen ook kwetsbare kinderen op. Dit is altijd in overleg met ouders, directie, IB en eventuele
externe deskundigen.
We begrijpen dat er ook vragen zijn over activiteiten die nu niet door zijn gegaan. Net zoals u, zijn wij
afhankelijk van wat er over een aantal weken weer wel of niet kan. In overleg met de MR en de OR
bekijken we dan welke activiteiten alsnog georganiseerd kunnen worden.

JEELO

Wat geweldig om te zien dat de kinderen tijdens het thuisonderwijs bezig zijn geweest met
Wat geweldig om te zien hoe de kinderen thuis bezig zijn met het project: Leren van personen van
vroeger.
De prachtigste standbeeldfoto’s hebben we gekregen. We kunnen niet alles laten zien, maar deze
willen we u niet onthouden.

JONG GELUK
We delen graag met het u het jong geluk in ons team.
Op 8 januari is Maeve geboren, het prachtige dochtertje van Lotte en Maikel. De kersverse ouders
maken het goed en zijn ongelofelijk trots op Maeve.

Manon is zwanger van haar tweede kindje. Eind mei start haar zwangerschapsverlof. Geniet van jullie
zwangerschap Manon en Bart. We zijn benieuwd of Wies een zusje of broertje krijgt.
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