Beste ouders,
Helaas hebben we deze week in het nieuws gehoord dat het nog langer gaat duren voordat we elkaar
weer zullen ontmoeten. We zullen langer afhankelijk zijn van onlinemiddelen om contact te houden
en te onderwijzen. In deze nieuwsbrief delen we algemene informatie en leest u hoe het in de
groepen gaat. We wensen iedereen die onzeker is over de gezondheid van zichzelf en naasten heel
veel sterkte en willen laten weten dat we als school bereikbaar zijn voor blijde berichten, verdriet en
het delen van problemen. We moeten er met elkaar het beste van maken!
Vrijdag 3 april van 10.00-12.30 uur zullen er twee leerkrachten aanwezig zijn op school, u kunt dan
alsnog een laptop lenen, boeken lenen, schriften halen of ander materiaal dat nodig is voor de
aankomende weken.
De GGD zou groep 2 en groep 7 komen screenen de aankomende tijd. Dit zal nu niet gebeuren. De
GGD roept ouders op de online vragenlijst wel in te vullen en te retourneren.
Binnenkort is het Pasen. Een bijzondere viering die we op school soms in de klas maar ook soms met
de hele school in de kerk vieren. We denken nog even na hoe we dit jaar Pasen willen vieren met
elkaar.
Vakantierooster 2020-2021
De “gewone” zaken gaan natuurlijk ook door, hierbij het vakantierooster voor het volgende
schooljaar.
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag + Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinkstervakantie
Zomervakantie

10-10 t/m 18-10-2020
19-12 2020 t/m 3-1-2021
20-02 t/m 28-02-2021
02-04 t/m 05-04-2021
24-04 t/m 09-05-2021
13-05 t/m 16-05-2021
22-05 t/m 24-05-2021
10-07 t/m 22-08-2021

Lesidee en links:
Lezen:In de bijlage vindt u een bericht van de bibliotheek.
Gym: Als toevoeging komt er elke werkdag om 10.00uur een beweeg challenge online!

Meester Melvin en juf Daphne, stagiaires bewegingsonderwijs, laten via YouTube om de beurt een
oefening van de beweegBINGO kaart zien.
De eerste video is te vinden via:
https://www.youtube.com/watch?v=XsLPjvdoWI8
Voor de zekerheid de link naar de BeweegBINGO kaart:
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/huis-voor-de-sport-groningen-2019/media/HvdSGBeweegbingo.pdf?mtime=20200318162700&fbclid=IwAR1pw1wD0BPsiBvR0VJn4bqNaKhg8YNs3cx5AkSwCnofaPxYmrvs8f0U5M
Met sportieve groet,

Jermain Briët

Vanuit de OR:
Bags2school kan dit jaar niet doorgaan op de geplande dagen helaas. We wachten af of er een ander
moment dit schooljaar gekozen kan worden of dat we pas volgend schooljaar deze actie weer zullen
plannen.

Namens de ICT:
Gistermiddag is voor alle schoollaptops de Teams app 'verstuurd'. Dit houdt in dat het
automatisch geïnstalleerd zal worden wanneer de laptop opnieuw opgestart wordt.
In het vervolg graag, zodra een leerling begint met werken, de Teams app opstarten. We
kunnen dan makkelijker contact opnemen met de kinderen en de kinderen natuurlijk met
ons.
Mogen we iedereen ook nog herinneren aan de updates waarover eerder een bericht is
verstuurd?
De Vlindergroep:

Jubileum: Heel hartelijk bedankt voor alle felicitaties die ik heb mogen ontvangen ter ere van
mijn 40 jarig jubileum. Het was hartverwarmend!
Voorleesfilmpjes en "huiswerk": Complimenten aan u als ouders. Aan alle filmpjes en
berichtjes die ik van u krijg merk ik dat iedereen er enthousiast mee aan het werk is. Wordt
vervolgd.....
Contact: Uit bovenstaande blijkt dat alle noodgedwongen contacten op dit moment prima
verlopen. Maar (en dan spreek ik ook namens mijn Vlindergroep collega's) ik hoop u en uw
kinderen zo snel mogelijk weer persoonlijk te ontmoeten.
Veel gezondheid toegewenst!
Juf Jenny
De Bijengroep
Het is een bijzondere tijd! De kinderen uit de bijengroep werken thuis met hun ouders aan allerlei
opdrachten, de klas is leeg en de juffen overleggen via de telefoon met elkaar. Een hele vreemde
gewaarwording. Lesgeven aan kleuters start bij het observeren van het totale gedrag. Vervolgens
worden opdrachten op verschillend niveau aangeboden in een omgeving waardoor het kind
uitgedaagd wordt. Daarbij komt dat kleuters voornamelijk spelenderwijs leren en handelend bezig
zijn. We proberen de ouders en de kinderen vanuit huis zoveel mogelijk te ondersteunen en
begeleiden.
We krijgen veel foto’s binnen van kinderen die heel enthousiast werken aan de opdrachten van onze
methode Onderbouwd maar we krijgen ook berichtjes binnen over tanden die er zomaar uitvallen,
capriolen op de trampoline, veterstrikken. Jolien heeft met haar mama een dromenvanger gemaakt
waarin ze alleen maar mooie dromen vangt........
Noor heeft voor cliënten van haar moeder leuke cadeautjes gemaakt. Via de link kunt u zien hoe de
cadeautjes gebracht en ontvangen worden.

Https://youtu.be/xXYMmC9-oEg

Vrijdagmorgen hebben we bijna alle kinderen gesproken en gezien. Voor de kinderen en de juffen
best wel raar. Met opa of oma videobellen of Face-timen zijn ze wel gewend maar als juf ineens in
beeld komt wordt het toch wel een beetje anders! Gelukkig kwamen de verhalen snel los. Van
schmink kopen voor een zusje, op berenjacht gaan en wel 34 beren zien, tot foto’s maken met de
iPad van voorwerpen die met een bepaalde letter beginnen. Onze ouders ontpoppen zich als echte
“kleuterjuffen”.........
Natuurlijk vinden we het heel leuk om te zien en te horen wat er gedaan wordt thuis maar samen
met vriendjes en vriendinnetjes spelen en leren in de klas en lesgeven op school is wel veel leuker en
gezelliger. We missen de kinderen, de ouders en de collega’s. Tot de schooldeur weer open mag
sturen we foto’s en houden we contact via de mail, telefoon en klasbord. Wij wensen iedereen heel
veel sterkte en een goede gezondheid! Tot gauw!
Marianne en Annet
Nieuws uit groep 3
Wat een vreemde weken hebben we al gehad. Het thuiswerken is toch best even wennen, maar gaat
steeds beter. Wat ben ik trots als ik zie hoeveel kinderen mij hun gemaakte werkt hebben gestuurd.
Mijn complimenten aan alle kinderen en ouders die hun kind zo helpen.
De afgelopen week hebben de kinderen een tekenopdracht gekregen die te maken had met
symmetrie. Ze moesten een vlinder tekenen waarbij de vleugels hetzelfde waren ingekleurd. Ik heb
vele verschillende, vrolijke en kleurrijke vlinders voorbij zien komen. Knap gedaan allemaal!
Groetjes juf Marlon
Groep 4:
We mailen en chatten er op los.
Soms zijn we ook aan het videobellen. Dit is erg leuk! Kunnen we lekker kletsen!!!

Iedereen doet enorm zijn of haar best thuis met het werken. En de ouders werken ook enorm hard
mee!
Daar zijn we iedereen erg dankbaar voor. Samen komen we er wel en redden we het! Het komt
goed!
Lieve groeten van juf Evelien.
Groep 5:
Als eerste wil ik even zeggen dat er ongelofelijk hard gewerkt wordt aan de schoolopdrachten dor
groep 5! Het is een gekke periode en we moeten er het beste van maken en zoals R. (gr5) laatst tege
mij zei in Teams: “We moeten er het beste van maken.” Geregeld heb ik contact met de kinderen,
wat ik er leuk vind. Vaak gaat het niet eens over de opdrachten maar kletsen we gewoon even. Ik leer
een hele andere kant van sommige kinderen kennen. Ik merk dat het voor bepaalde kinderen nu
makkelijker is om mij te benaderen, heel bijzonder.
Kinderen die normal geconcentreerd in hun werk opgaan, hebben nu verhalen over van alles. Fijn dat
dit mogelijk is in onze digitale wereld.
Voor nu veel success en gezondheid en prober er samen ook iets leuks van te maken.
Groetjes juf Esther Ubels

Groep 6:
Groep 6 is keihard aan het werken in snappet. Het was eerst even wennen, maar wij kunnen
zien dat jullie steeds beter worden. Ook werken wij met Teams, hier (video)bellen ze met
elkaar en met de juffen. Zo kunnen we elkaar toch zien en horen, dit is fijn! Joost is jarig
geweest en stuurde ons een mooie taart, zodat wij ook een beetje konden meegenieten. Het
was een hele mooie taart! Groep 6 wij zijn heel trots op jullie! Ga zo door!

Highlights van deze week groep 7:

We zien elkaar en de ouders niet meer maar door de leuke schermfoto’s van gezinnen bij het
video bellen zijn we soms toch een beetje mee samen. Hierbij een voorbeeldje:

Wat fijn om te zien dat de kinderen ook elkaar helpen online net als in de klas!
De jarige Marnix kreeg vele felicitaties via de groepsapp.
Ik zag bij de opdracht van nieuwsbegrip ‘Schrijf een leuk berichtje voor iemand die eenzaam is of ziek
is op dit moment’, een paar mooie brieven voorbij komen. Hierbij een voorbeeld:
Voor buurvrouw,buurman,…....en …....
We moeten nu door een zware tijd heen en kunnen niet meer samen buitenspelen. Dat is jammer
natuurlijk en ik zelf mis jullie wel en vind het ook jammer dus daarom stuur ik jullie deze brief.
xxx en de groetjes van....
Leuke ideeën en tips om blij van te worden: ga puzzelen, kleien of kijk naar lachen om home video’s.
Leuk om te zien dat de rode bolletjes die verschijnen op mijn scherm na een instructie op groen
floepen....
Groetjes juf Zamira
Groep 8:
De afgelopen periode is er door groep 8 enorm hard gewerkt!
Het is natuurlijk een gekke periode zo. Normaal werken we nu naar de Iep toe, maar die gaat niet
meer door. Dus nu toch, hoe gek het ook is, voorbereiden op de stap naar het voortgezet onderwijs.
De zelfstandigheid, het maken van huiswerk,… wat dat betreft zou er geen betere voorbereiding
kunnen zijn! Zowel voor kinderen áls voor ouders.
De meeste kinderen hebben gevideobeld met een van de juffen en dat is toch wel een beetje gek.
Ook de grootste praatjesmakers staan ineens met hun mond vol tanden wanneer juf ineens ‘bij je
thuis’ is. Wij vinden het wel gezellig en we missen jullie enorm. Dus misschien ook een goede
voorbereiding op jullie afscheid voor de juffen.

Groetjes juf Jacqueline

