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Beste ouders,
Het is erg stil op school zonder kinderen en ouders. Vanuit een aantal lokalen hoor ik leerkrachten online
lesgeven en wordt er in kleine groepjes overlegd over het aanbod, over de controle hierop en over nieuwe,
interessante, lesideeën.
Wat vooral door de hele dag is te horen, is het geluid van het kopieerapparaat. De onder- en middenbouw
is na het nieuws van de verlenging van de maatregelen tot de meivakantie direct aan de slag gegaan met
nieuwe pakketten voor de kinderen. De hele dag worden hier voor elk kind leuke nieuwe lesideeën
uitgeprint en samengesteld. In de onderbouw is daarnaast ook tuin-en-groen aan het pakket toegevoegd,
inclusief zaadjes om te planten voor de kinderen.
Wij hebben bewondering voor onze leerlingen om hoe zij met uw hulp zowel online als op papier het
programma uitvoeren. Het vraagt veel flexibiliteit van ons allemaal. In deze nieuwsbrief vertelt een ouder
hoe zij als gezin de dag indelen.
Elke maandag evalueren wij per bouw het verloop van de afgelopen week en doen aanpassingen in ons
aanbod daar waar dit nodig is. Het is fijn om te zien dat er heel veel goed gaat.
De studiedag van 9 april komt te vervallen en de leerkrachten zijn beschikbaar voor online lessen. Goede
Vrijdag en paasmaandag zijn we vrij.
We hopen dat iedereen gezond is én blijft en dat we na de meivakantie weer open mogen. Dan zal de
school eindelijk weer worden gevuld met vrolijke kindergeluiden!
Pas goed op elkaar en blijf gezond!

Met vriendelijke groet,
Valeri Ligterink

Onderbouw
Door Liesbeth Bouma
Tijd voor een nieuw werkpakket. Dit keer geen postorderbedrijf met fietsroutes,
maar een afhaal schema. Onze nieuwe klassenassistenten, Janniree en Sara,
hebben fantastisch werk verricht bij het samenstellen en kopiëren van dit
werkboek. Bij het werkboek zitten ook twee verrassingen.
Nu de lente begint en we toch veel binnen moeten blijven hebben wij geprobeerd
om de natuur in huis te halen. Jitske, onze tuinouder, heeft voor ieder kind een
bekertje met zonnebloemzaden gemaakt. De lesbrief die hierbij hoort ontvangen u
via de mail.
Pieternel is onze nieuwe onderbouw leerkracht die Charlotte vervangt tijdens haar
zwangerschapsverlof. Zij heeft de enveloppen met tuinkerszaadjes gemaakt en heeft twee filmpjes
opgenomen die alle onderbouw ouders via de mail zullen krijgen. Een leuke manier om al even kennis te
maken.
De leerkrachten hebben afgelopen week gebeld met alle ouders en daarbij vaak ook kinderen aan de
telefoon gehad. Fijn om te horen hoe in bijna alle gezinnen een ritme is ontstaan en hoe de ouders in hun
rol van leerkracht zijn gedoken en daarbij hun kind op een andere manier leren kennen.
Vanochtend hebben de onderbouwleerkrachten ook weer hun wekelijkse (Zoom)overleg gehad. Daarin
hebben we afgesproken om met de kinderen die na de zomervakantie naar groep 3 gaan nog wel een
portfoliogesprek te voeren, maar dit keer zonder verslag.
Veel plezier met bakken, tuinieren en eieren versieren voor Pasen.

Middenbouw
Door Mischa van der Zon
De middenbouw is vorige week flink bezig geweest om de nieuwe pakketjes samen te stellen.
We hebben ook wat instructiefilmpjes opgenomen, omdat er toch weer nieuwe strategieën moeten
worden geleerd, ook al zitten de kinderen thuis. Gelukkig lukt het bijna iedereen om met deze nieuwe
realiteit om te gaan.
Elisabeth ruimt de bibliotheek op, en daar maakt de middenbouw gretig gebruik van! Als ik langs de klassen
van mijn collega's loop zie ik overal de nieuwe stapeltjes werk al klaarliggen, met een door de leerkracht
geselecteerd leesboekje bovenop. Een ontroerend gezicht. Het geeft de betrokkenheid van de leerkrachten
weer, en laat zien dat ze zich zeker genoeg voelen om in te schatten welk boek bij wie in de smaak zou
kunnen vallen. U kunt laten weten of we dat goed hebben ingeschat.
Ook zit iedereen vaak en lang aan de telefoon met de leerlingen, om het contact te onderhouden, en de
kwaliteit van ons gezamenlijke onderwijs zo goed mogelijk te behouden.
We zijn ook bezig met de verslagen voor groep vijf. Als de kinderen na de meivakantie weer terugkomen
dan kunnen deze meteen mee naar huis, waarna we de gesprekken zullen plannen.
Ook wij proberen zo goed mogelijk door te gaan; de verjaardag van één van onze collega's gaan we via
Zoom met elkaar vieren.

Bovenbouw
Door Anne Niemeijer
Allereerst een groot compliment aan u voor het begeleiden en onderwijzen van uw kind(eren) in de
afgelopen drie weken. Dit zal, naast uw eigen werkzaamheden, een enorme uitdaging zijn geweest. Wij
hopen dat u inmiddels wat structuur heeft kunnen opbouwen, met name omdat de scholen in ieder geval
nog tot 28 april dicht blijven.
Veel kinderen en ouders vragen zich af of het schoolkamp wel door zal gaan. We kunnen dit nog niet met
zekerheid zeggen. Als u nog geen geld heeft overgemaakt, vragen wij u hier even mee te wachten. Als u dit
wel heeft gedaan, betalen wij het aan u terug als het schoolkamp wordt geannuleerd.
De achtste groepers vragen of er wel een musical zal plaats vinden. We proberen natuurlijk een afscheid
voor te bereiden, maar of het in dezelfde vorm zal zijn of niet, heeft te maken met het aantal weken dat de
kinderen nog naar school zullen gaan.
Aan het eind van elk schooljaar houden we met groep zes en zeven normaal gesproken altijd
portfoliogesprekken. Dat pakken we door de omstandigheden dit jaar iets anders aan. Hierover krijgt u op
een later moment nog bericht.
Soms merken we dat er kinderen zijn die niet mee doen met de Zoomsessies. U zult begrijpen dat dit niet
vrijblijvend is. Ondanks de mogelijk lastige thuis/werksituatie willen wij benadrukken dat de leerlingen de
instructies moeten volgen en de verplichte taken moeten maken.
We hebben nog een aantal activiteiten toegevoegd aan het werk van de kinderen. Zo kunnen ze online een
typecursus volgen en nieuwsbegrip lessen maken. De kinderen krijgen nog een mail met informatie over
hoe ze dit kunnen doen.
Tot slot willen wij u weer heel veel sterkte en succes toewensen. En uiteraard, het allerbelangrijkste, pas
goed op uw gezin en uzelf en blijf gezond!

