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Beste ouder(s),verzorger(s)
Het kalenderjaar is heel anders begonnen dan we gehoopt
hadden. Niet samen op school met de kinderen het nieuwe jaar inluiden, maar
digitaal proosten achter een scherm met een gezonde smoothie. Wij zijn er trots
op hoe iedereen het thuisonderwijs heeft opgepakt en zijn blij met de positieve
reacties die we van u als ouders terug krijgen.
Zondag is bekend geworden dat dat de scholen in iedere geval
tot 8 februari blijven gesloten. Dit was voor ons een grote teleurstelling, wij
hadden onze leerlingen graag weer willen verwelkomen. Aan de andere kant willen
we ook zeker weten dat het veilig is om samen op school te zijn. Wij realiseren
ons dat het een grote uitdaging is om uw werk en het thuisonderwijs te
combineren.
Binnen de noodopvang zien we dat de kinderen ‘s morgens fanatiek aan de gang
gaan. Als je door de gangen loopt, hoor je vanuit de Chromebooks de vertrouwde
stemmen van groeps-, RT- en spiegelklasleerkrachten en zie je de blije gezichten van
de kinderen als ze digitaal contact hebben met elkaar.
In deze courant willen wij jullie een klein inkijkje geven in het thuisonderwijs.
Veel succes met alles, zorg goed voor jezelf en elkaar en blijf gezond.
Hartelijke groeten,
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THUISONDERWIJS IN GROEP 1/2
De groepen 1/2 hadden les over vogels in de winter. We vroegen ouders pelpinda’s in
huis te halen, maar 2 dagen later waren ze helemaal uitverkocht! De kinderen met
ouders die nog wel op tijd waren, hebben prachtige reken-reeksen gemaakt met pinda’s
en rozijntjes!

BELANGRIJKE DATA
MA 1 februari Studiedag (alle leerlingen zijn vrij!)

DO 4 & DI 9 februari
oudergesprekken groepen 3-5
LOL-gesprekken groepen 6-7
(leerlingen vanaf 12.00 vrij)
Adviesgesprekken groepen 8
(leerlingen vanaf 12.00 vrij)

MA 15 t/m VR 19 februari
voorjaarsvakantie

DI 2 maart leerlingenraad

Vogels spotten….. Je kunt je opdracht maar serieus nemen!!!
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Opdracht groep 3: lezen mag ook op een leuke
plek, bijvoorbeeld op de wc, in je bed of op zijn
kop!

Online communicatie

Online kookles
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Deze twee kanjers, Calvin en Fenna, hebben
allebei een ontzettend leuke les voorbereid
voor alle thuiswerkers. Stap voor stap is
alles tot in de puntjes uitgelegd. Calvin laat
zien hoe je een Pikachu vingerpoppetje kunt
maken. Echt super leuk!
Fenna legt heel goed uit hoe je zelf een
rugzak kunt maken. Heel handig!

We proberen het thuisonderwijs zo leuk mogelijk te maken met
spelletjes tussendoor. Zoals deze buitenbingo! (Foto Lucie en
Feranmi, groep 4MS)

Quiz ' k apje op- kapje af' !

Groep 7An kreeg als weektaak opdracht een carnavalswagen
te bouwen voor de online optocht van Ut Kielegat. Jip
bouwde zo’n mooie wagen dat de KRO NCRV belde of hij mee
wilde doen in een serie over carnaval. Dat wilde Jip
natuurlijk wel! Afgelopen vrijdag is deze topper gefilmd en
heeft hij alles verteld over zijn prachtige wagen. Binnenkort
te zien op tv!

