Week 02
15 januari 2021

Inhoud
Aanbod derde 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 zijn nu aanbeland bij het afronden van een aantal blokken, bijvoorbeeld bij spelling en rekenen. Een toets thuis
maken is natuurlijk geen optie, maar de leerlingen gaan wel de komende week een quiz maken voor zowel spelling
als rekenen. Op deze manier kunnen we controleren welke leerlingen de stof van rekenen blok 5 en spelling blok 4
hebben begrepen. Aan de hand van de resultaten van deze quiz vinden er verlengde instructies plaats. Hier wordt
uw zoon of dochter voor uitgenodigd wanneer dit het geval is.
Verder proberen we de komende week nog meer grip te krijgen op de ontwikkeling van de leerlingen. Dat betekent
dat we de leerlingen nog meer proberen te ondersteunen en dat wij soms de keuze maken of ze aansluiten bij een
verlengde instructie of niet.
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 nagenoeg 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.
Het jeugdjournaal
Zeker in deze tijd is het voor leerlingen extra belangrijk om een beetje mee te krijgen wat er in de maatschappij
gebeurt. Op school zouden we normaal gesproken elke dag het jeugdjournaal kijken. Ons advies is om dit dus thuis
ook voort te zetten. Elke ochtend staat het ochtendjournaal online, dit duurt 5 minuten. In de avond staat het
avondjournaal online, dit duurt 20 minuten.

Organisatie
Ophaalmoment
Vandaag stond het ophaalmoment gepland. Hopelijk is van elk gezin één ouder of leerling van groep 6 t/m 8 de
spullen op komen halen. Is dit nou toch niet gelukt? Neem dan even contact op met de groepsleerkracht.
Juf Sacha
Juffrouw Sacha heeft het afgelopen half jaar stage gelopen in groep 8A. Komende dinsdag van 8.45 uur tot 9.15 uur
nemen wij afscheid van haar via Teams. Juffrouw Sacha zal hiervoor een leuke onlineactiviteit voorbereiden.
Wanneer de scholen weer open zijn, gaan wij natuurlijk in de klas nog een afscheidscadeau voor haar knutselen.
Rapportgesprekken
Op maandag 8 februari, donderdag 11 februari en woensdag 24 februari gaan de oudergesprekken over de
onderwijskundige rapporten plaatsvinden. Deze gesprekken vinden online plaats. Echter kan het zijn dat met enkele
ouders live wordt afgesproken, wanneer de communicatie online niet plaats kan vinden. Hierbij worden de regels
van het RIVM in acht gehouden. We wachten nog even af of de scholen 25 januari weer open gaan. Als dat het geval
is ontvangt u in die week het inschrijfbriefje voor het plannen van een datum en tijd voor het oudergesprek.
Wanneer de scholen nog langer dicht blijven, zal dit op een andere manier plaatsvinden. Wij informeren u hierover
volgende week vrijdag d.m.v. de nieuwsbrief.

Belangrijke data
-

maandag 25 januari: studiedag Op deze dag zijn de leerlingen vrij en zal er ook geen noodopvang zijn.

Verjaardagen
De komende week zijn er geen leerlingen jarig.

Met vriendelijke groeten,
Koen Fokkinga en Michelle van Hoof
De volgende nieuwsbrief ontvangt u op vrijdag 22 januari.

