
 

Week 01 

15 januari 2021 
 

 

  

Inhoud  

 

Aanbod tweede thuiswerkweek  
Voor de groepen 5 t/m 8 zijn er gezamenlijke afspraken gemaakt over de inhoud van het thuiswerken. Zo hebben we 
dagelijks een reken- en spellingmoment. Er zal 2 à 3 keer in de week een digitaal dictee zijn. Begrijpend lezen staat 
ongeveer 2 keer in de week op de planning. Er is 3 keer in de week een taalmoment.  
We hebben ook gedacht aan de vakgebieden die normaal in de middag op het programma staan, dit voor de 
afwisseling. Zo staat er één keer in de week creatief op het programma, één keer wereldoriëntatie en één 
beweegactiviteit.  
Als laatste staat er elke dag 15 minuten online werken op spellingoefenen.nl, rekentuin of squla (dit is 
groepsspecifiek).  
Als laatste staat er een apart instructiemoment ingepland voor de leerlingen met levelwerk. 
We merkten in de eerste week dat niet alles volledig duidelijk vermeld stond op de planning, dit hebben we 
aangepast en we hebben dat het nu voor alle ouders en leerlingen goed te begrijpen is. Verder zagen we wat 
verschillen in de hoeveelheid werk op de verschillende dagen, dit hebben we in deze tweede week ook eerlijker 
proberen te verdelen.  
 
De weekplanning vindt u in de bijlage van deze mail. Voor de leerlingen staat de planning per dag bij ‘bestanden’ in 
Teams. De agenda ziet er hetzelfde uit als vorige week. We hebben elke dag om half 9 's ochtends een gezamenlijke 
start.  
 
 

Burgerschap 
 
 
Gezamenlijke belmomenten 
Tijdens de klassikale belmomenten besteden we aandacht aan burgerschap gerelateerde onderwerpen, zoals 
dedagvandaag.nl met het laatste nieuws. Er vinden gesprekken plaats over het weekend, maar we besteden ook 
aandacht aan de ervaringen van het thuiswerken. We willen natuurlijk proberen dat deze thuisperiode voor iedereen 
prettig verloopt.  
 

 

Organisatie 

 

 

Gymrooster 

Het gymrooster van de school is ondertussen aangepast. Echter verandert alleen de tijd voor groep 8, maar het blijft 

op de maandag. Wij verwachten dus als de scholen weer opengaan, dat leerlingen nog steeds op maandag hun 

gymkleren meenemen.  

Voor de lockdown merkten we dat veel leerlingen geen gymkleren meenemen of geen passende schoenen hebben. 

Wij vragen u als ouders hier samen met uw kind naar te kijken.  

 

  



 
 

Telefonisch contact 

De afgelopen week hebben wij alle ouders gebeld, om thuis te checken hoe het gaat. Wij vonden het fijn om te 

horen dat het vrijwel overal goed gaat thuis. Wanneer er iets veranderd en wij als school daarbij kunnen 

ondersteunen, dan horen wij het graag.  

 

 

Belangrijke data 

  

 

- maandag 18 januari: verwachtte datum heropening scholen 

 

Verjaardagen 

- woensdag 13 januari wordt Kay 12 jaar! 

- donderdag 14 januari wordt Max 12 jaar! 

 

 

Met vriendelijke groeten, 
 
Koen Fokkinga en Michelle van Hoof 

De volgende nieuwsbrief ontvangt u op vrijdag 15 januari.  


