Week 51
18 december 2020

Les op afstand
Na intern overleg de afgelopen dagen is het ons gelukt zoveel mogelijk gezamenlijk op te trekken in het geven van
les op afstand. Vanaf 4 januari zullen we het onderwijs aan onze leerlingen weer op afstand verzorgen. Om meteen
goed te starten hebben we op maandag 4 januari om 8.30 uur met een gezamenlijk online moment voor de groepen
8. De groepen 1-2 hebben voor hun leerlingen filmpjes en lesideeën op Teams gezet dat op elk moment van de dag
bekeken kan worden.
Voor de groepen 5 t/m 8 wordt er per dag verteld wat er van hen verwacht wordt. De leerkracht houdt een
kringgesprek, zal de weekplanning uitleggen en deze ook te vinden op Teams. Ook wordt aangegeven op welke
momenten de leerlingen online in een videobelmoment verwacht worden. Dit wordt ook in de agenda van Teams
gezet, zodat dit altijd goed terug te vinden is. De leerkracht van uw kind is tijdens de ‘schooluren’ beschikbaar voor
de leerlingen. De verlengde instructies vinden vooral plaats tot 12 uur. Tussen 13.00 uur en 15.00 uur is er ruimte
voor individuele vragen/hulp.
In de eerste schoolweek na de kerstvakantie zullen alle leerkrachten u als ouder bellen om te informeren hoe het
gaat.
Op vrijdag 8 januari zullen we u, in een extra groepsnieuwsbrief, informeren over de week van 11 t/m 15 januari.
U kunt bij vragen contact opnemen met de leerkracht via de mail, ook voor het maken van een belafspraak. Mocht
uw kind jarig zijn in de komende weken dan kunt u met de leerkracht afstemmen wanneer de verjaardag op
school gevierd kan worden

Inhoud
Aanbod eerste 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.
De weekplanning vindt u in de bijlage van deze mail. Voor de leerlingen staat de planning per dag bij ‘bestanden’ in
Teams. Hieronder ziet u een voorbeeld van de agenda van groep 8a. Hierin staan de bel en instructiemomenten. De
leerlingen kunnen dit zelf inzien in Teams bij “agenda”. We zullen de agenda op maandag 4 januari tijdens het eerste
belmoment doornemen. Let op de tijdsaanduiding, hele en halve uren.

Normering toetsen Staal spellingtoetsen
We zijn nu al ruim een jaar bezig met implementatie van de methode Staal en zijn op het punt gekomen om de
normering te evalueren. De normering vanuit de methode is 80%. Na een jaar werken met deze methode is gebleken
dat deze normering niet passend is in vergelijking met de CITO normering en het beeld van de leerling tijdens de
lessen. Wij hebben onderzocht hoe we dit het beste kunnen aanpassen. Vanuit de methode STAAL zijn er richtlijnen
om de normering aan te passen naar 70%. Deze hebben wij overgenomen.
Dit betekent dat we van de spellingtoets het onderdeel ‘dictee’ voor de groepen 4 t/m 7 opnieuw gaan invoeren met
de 70% normering. Groep 8 wordt vanaf blok 4 meegenomen. Hierdoor veranderen de scores van uw
kind. De onderdelen ‘werkwoorden en ‘grammatica’ worden niet aangepast.

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 de vakantie, maar we besteden ook
aandacht aan de ervaringen van het thuiswerken. We willen natuurlijk proberen dat deze thuisperiode voor iedereen
prettig verloopt.

Organisatie
Gymrooster
Wanneer de school weer open zal gaan, wijzigt het gymrooster. Dit in verband met het terugkomen van een aantal
collega’s. We zullen u hierover tijdig informeren.

Belangrijke data
-

maandag 21 december t/m vrijdag 1 januari: vakantie, de leerlingen zijn vrij
maandag 4 januari: start online les
maandag 18 januari: verwachtte datum heropening scholen

Verjaardagen
- dinsdag 29 december wordt Yasin 12 jaar!
- zondag 3 januari wordt Robin 12 jaar!
- donderdag 7 januari wordt Jenita 12 jaar!
Wij wensen u voor nu hele fijne feestdagen en een gelukkig en gezonde start van het nieuwe jaar.
Met vriendelijke groeten,
Koen Fokkinga en Michelle van Hoof
De volgende nieuwsbrief ontvangt u op vrijdag 8 januari.

