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Inhoud 
 
 

Les op afstand 
Na de persconferentie van afgelopen dinsdagavond was het definitief: vanaf woensdag 14 december zijn 
de deuren van de scholen tot maandag 18 januari gesloten. Een abrupt einde van het schooljaar in 2020.  
Dit betekende dat voor de leerlingen de kerstvakantie enkele dagen eerder is begonnen.  
Na intern overleg de afgelopen dagen is het ons gelukt zoveel mogelijk gezamenlijk op te trekken in het 
geven van les op afstand. Vanaf maandag 4 januari start het thuis-onderwijs. 
 
Jullie hebben gisteren voor jullie kinderen een pakketje op kunnen halen. Daarin staan verschillende 
opdrachten/ werkjes die de kinderen thuis kunnen maken. We hebben 2 opdrachten per dag. Dit pakketje 
is echt voor na de vakantie (start maandag 4 januari!). Wij vinden het leuk als we foto’s krijgen van jullie 
waarop te zien is dat uw kind aan het werk is met de opdrachten.  
Na de vakantie zouden wij starten met het thema vervoer, vandaar dat de (meeste) opdrachten die in het 
pakketje staan hiermee te maken hebben.  
Niet alle ouders hebben het pakketje opgehaald. Voor de ouders die dit zijn vergeten, de mail hadden 
gemist of geen tijd hadden; maandag 4 januari kunt u deze alsnog op komen halen op school.  
 
Om het onderwijsaanbod nog verder uit te breiden, hebben we ook weer een digitale leeromgeving 
middels Teams opgezet. Elke dag zet de leerkracht hier een filmpje op, dat uw kind, op een voor u gewenst 
tijdstip, kan bekijken. Dit zijn leuke en leerzame filmpjes. De activiteiten zijn gericht op de leerdoelen van 
de kinderen en dus onderdeel van het lesprogramma. 
Om via Teams in te loggen, heeft u een wachtwoord nodig. Wij hebben de wachtwoorden in de envelop 
gedaan die u gisteren heeft opgehaald.  
 
Wij hebben helemaal onderaan deze nieuwsbrief nog wat extra tips toegevoegd die u eventueel samen 
met uw kind kunt doen (in de vakantie of tijdens de periode van het thuiswerken).  
 

 
Burgerschap 
 
 
 

Contact met de juffen 
De kinderen kunnen ook met de juffen video-bellen. Dit kan met het Teams-account van uw kind en 
verloopt via inschrijving. Op Teams staat bij bestanden een word-document met tijden waar u uw kind op 
een tijdstip kunt inschrijven. Dit zal met een groepje kinderen zijn.  
 
Naast de filmpjes, het thuiswerk-pakketje en het video-bellen vinden wij het ook belangrijk om u als 

ouder(s) te spreken om te informeren hoe het gaat. Op maandag of dinsdag zal de leerkracht contact met 

u opnemen middels een telefoontje.  



 

De kinderen waarvan de achternaam begint met A t/m R worden gebeld op maandag 4 januari tussen 
10.00u en 11.30u.  
De kinderen waarvan de achternaam begint met S t/m Z worden gebeld op dinsdag 5 januari tussen 11.00u 
en 12.00u.  
U kunt bij vragen contact opnemen met de leerkracht via de mail, ook voor het maken van een belafspraak. 

Mochten er na dit gesprek nog vragen of opmerkingen zijn, kunt u altijd contact opnemen met de 
leerkracht via de mail, ook voor het maken van een belafspraak. De leerkracht van uw kind is tijdens de 
‘schooluren’ beschikbaar voor de leerlingen. 
 

 

 
Organisatie  

 

 
Verjaardagen kinderen 
Er zijn de komende periode meerdere kinderen jarig. Dat willen we natuurlijk vieren! We zullen hiermee 
wachten tot we weer naar school kunnen. U kunt tegen die tijd met de leerkracht afstemmen wanneer de 
verjaardag in de klas gevierd kan worden.  
 

 

Belangrijke data 
 
 
21-12 t/m 01-01-2021: Kerstvakantie  
Maandag 4 januari: start thuis-onderwijs 
Maandag 4 januari of dinsdag 5 januari: belcontact met de leerkracht 

 

 

Afsluiting 
 

Op vrijdag 8 januari zullen we u, in een extra groepsnieuwsbrief, informeren over de week van 11 t/m 15 
januari.  
Voor nu eerst fijne feestdagen, geniet van de vakantie en alle goeds voor 2021!  
 
 
Met vriendelijke groeten,  
  
Leerkrachten groep KA  
Reina van de Sande en Wendy Michielse 
  



 

Tips voor thuis wat je met je kind(eren) kunt doen.  

 

• Voorlezen (denk ook aan voorleesfilmpjes van bijvoorbeeld https://devoorleeshoek.nl/).  

• Samen koken of bakken.  

• Laat je kind helpen bij de was of schoonmaken.  

• Speel een (gezelschaps)spelletje (met een dobbelsteen = tellen!).  

• Laat je kind een puzzel maken (maak er een challenge van: puzzel klaar = een activiteit met jou 
samen).  

• Tekenen (maak een mooie tekening voor opa en oma, die nu misschien niet op bezoek kunnen komen, 
of stuur de tekeningen naar eenzame ouderen in de buurt).  

• Daag je kind uit iets moois te bouwen of knutselen, maak er een foto van en stuur die naar de 
leerkracht van je kind.  

• Via www.schooltv.nl  kan je kind educatieve filmpjes bekijken. Leuke programma’s zijn: Koekeloere, 
Huisje Boompje Beestje, Hoelahoep.  

• Plunder de papierbak en geef je kind een rol schilderstape. Geef de opdracht: knutsel iets moois/ leuks, 
maar je mag alleen oud papier en tape gebruiken. Of daag je kind uit een zo hoog mogelijke toren te 
bouwen.  

• Geef je kind een oud tijdschrift, een schaar en een plakstift. Geef de opdracht: maak een gek gezicht of 
een gek mens. De ogen van de één, de mond van de ander. Lekker knippen en plakken!  

• Is je kind geïnteresseerd in letters? Laat dan in tijdschriften een bepaalde letter uitknippen en plaatjes 
die met die klank beginnen.  

• Hussel twee puzzels (die je kind goed kan maken) door elkaar en daag je kind uit beide puzzels af te 
maken.  

• Pak een spelletje uit de kast en vraag je kind er andere spelregels bij te bedenken.  

• Op Youtube staan veel filmpjes van hoe je papieren vliegtuigjes vouwt. Daag je kind uit een vliegtuigje 
te vouwen dat van de ene kant van de kamer naar de andere kan vliegen. Welk vliegtuigje vliegt het 
best?  

• Maak met een tablet 10 foto’s door jullie hele huis en daag je kind uit de plekken van die foto’s op te 
zoeken. Kan je kind precies dezelfde foto’s maken?  

• Leuk om te kijken het You tube kanaal van juf Rietje (via you tube intypen: Rietje Derks). Enkele 
filmpjes zie je terug in ons onderwijsaanbod via Teams, maar niet allemaal.  

 

https://devoorleeshoek.nl/
http://www.schooltv.nl/

