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Inhoud  

 

Rekenen 
Zoals jullie hebben gemerkt gaan we ook in de lockdown door met het aanbieden van nieuwe lesstof. Deze week 
hebben ze geleerd dat ze kunnen uitrekenen welk deel van een breuk weggelaten is. Ook weten ze nu wat een 
kwartaal is en hoe ze dat moeten aflezen in een tabel. Volgende week volgt extra oefening hierin.  
 
Spelling 
Voor spelling is het belangrijk dat de leerlingen door hebben dat ze het dictee online moeten maken. Het 
invulformulier is te vinden als u klikt op ‘teams’ en dan op ‘opdrachten’. Soms is het nodig om eerst op ‘algemeen’ te 
klikken en vervolgens op ‘teams’ en dan ‘opdrachten’. Vervolgens openen de leerlingen het voorgelezen dictee door 
in de planning te klikken op ‘filmpje dictee ..’. Het kan zijn dat uw zoon/dochter hier even hulp bij nodig heeft.  
 
Wereldoriëntatie  
Voor deze 2 weken is er voor gekozen om al wel met het komende thema bezig te gaan, maar nog niet de lessen uit 
de methode aan te bieden. Daarom kijken ze klokhuisfilmpjes over de gouden eeuw.  
 
 

 

Burgerschap 
 
 
Teams is een mooi platform om elkaar te ontmoeten. Het is praktisch voor kennisoverdracht en kan gebruikt worden 

door leerlingen om elkaar op te zoeken. Fijn dat dat kan, want deze gekke tijd moet geen eenzame tijd worden. Net 

als in de normale omgang, horen er ook online, sociale regels bij. Gezellig kletsen is prima, maar het liefst wel na 12 

uur ‘s middags. Zo heeft iedereen ‘s ochtends de mogelijkheid om teams te gebruiken voor school zonder afgeleid te 

worden door sociale prikkels. We krijgen signalen dat sommige leerlingen te vaak contact proberen te zoeken. Dit 

wordt als hinderlijk ervaren. Tijdens de klassengesprekken is hier aandacht voor geweest. Zo hebben we afgesproken 

dat je eerst even vraagt of je iemand mag bellen, en dan ook op antwoord wacht. Het zou fijn zijn als u, ondanks alle 

drukte, af en toe mee wil kijken hoe dat bij uw zoon/dochter gaat.  

  

Dus kort: 

Tot 12 uur – Alleen contact voor zaken die over het werk gaan.  

Bellen – Alleen nadat je hebt gevraagd of het uitkomt, en anders niet.  

 

 

 

Organisatie  
 

 

Het vraagt veel van iedereen, dit thuisonderwijs. Het is goed om te horen dat veel leerlingen zelfstandiger worden. 

We merken dat de meeste ons makkelijk kunnen vinden voor vragen. Daar zijn we voor! Ook voor u als ouder willen 

we de drempel niet te hoog maken. Dus lopen zaken niet, kunt u bepaalde spullen niet vinden, of heeft u andere 



 
vragen, stuur ons dan een mailtje. Wij kunnen dan terug mailen, even bellen of via teams contact zoeken om u 

zodoende te helpen.   

 

Aankondiging rapporten en oudergesprekken.  

Het duurt nog even maar op woensdag 10 februari krijgen de leerlingen het eerste rapport mee naar huis. 

Bij het rapport zit ook de uitnodiging voor het oudergesprek.  

  

In de onderbouw worden de oudergesprekken met de ouder en de leerkracht gehouden. Zit uw kind in 

groep 5 mag uw kind ook aansluiten en meepraten over zijn of haar eigen ontwikkeling. Dit is niet 

verplicht. Vanaf groep 6 is het de bedoeling dat het kind-ouder- leerkracht gesprekken zijn.   

  

De oudergesprekken staan gepland op donderdag 25 februari en maandag 1 maart.   

Deze zullen digitaal plaatsvinden. Hiervoor wordt u door de leerkracht van uw kind, met een link 

uitgenodigd. Dit gebeurt middels een uitnodiging vanuit uw eigen mailadres.  

Wilt u ervoor zorgen dat u tijdig klaar zit en online bent? De camera van uw device graag aan zodat we 

elkaar ook aan kunnen kijken en de microfoon even gedempt. De leerkracht zal via Teams contact 

opnemen op het tijdstip van uw gesprek. We danken u hartelijk voor de medewerking. 

 

 

 

 

 
 

Belangrijke data 
 

 
Agenda 
12 januari – persconferentie. Duidelijkheid over vervolg lock down.  
 
 
Verjaardagen 
 
Er zijn deze week geen jarigen.  
  
 

 
 

 
  


