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Ouderinformatie
Nieuws van de directie
Allereerst de beste wensen voor een gezond en (uiteindelijk) coronavrij 2021.
Wat een mooie bijdrage hebben we kunnen geven aan het filmpje van buurtschap ’t Oventje!
Mocht u het gemist hebben: https://www.bsoventje.nl/
De eerste week van het thuisonderwijs is achter de rug. De landelijke netwerken als Parro en
Basispoort hebben het zwaar te verduren gehad. Na wat haperingen liep het aan het einde van de
week bij iedereen.
Wat wordt er thuis door de kinderen met ondersteuning van u als ouders hard gewerkt.
We merken dat het voor kinderen in de midden- en bovenbouw een stuk makkelijker gaat dan
tijdens de eerste lockdown. Kennis en ervaring is uitgebreid.
Op ouders doen we een groot beroep.
Voor de ene ouder betekent het de uitdaging van thuiswerken en ondersteunen van thuisonderwijs
van kinderen.
Voor de andere ouder betekent het opvang regelen, kinderen naar opvang brengen en zorgen dat ze
daar het thuisonderwijs kunnen volgen en op andere dagen het thuisonderwijs zelf ondersteunen.
Het is echt hard werken voor iedereen! Er wordt vaak en veel een beroep op u als ouder gedaan
door uw eigen werkgever, door school en door uw kind. We realiseren ons dat het echt niet
makkelijk is en op sommige momenten ook onmogelijk.
Laat het ons weten als we met u mee kunnen denken.
De persconferentie van 12 januari wordt spannend. Wat zal de periode na 17 januari gaan
betekenen? Komen er versoepelingen? Mogen de scholen open?
Vooruitlopend op een mogelijke verlenging van de scholensluiting hebben we afgelopen week in een
teamoverleg besproken wat een vervolg zou kunnen zijn.
-

We verlengen het onderwijsaanbod naar 3,5 uur per dag. Dit is een combinatie van online
onderwijs en zelfstandig werken.
- Alle groepen gaan online live groepsinstructies krijgen. Daaraan gekoppeld is een verwerking
waarbij de leerkracht mee kijkt, kinderen direct vragen kunnen stellen of de uitleg nog een
keer kunnen vragen.
Uiterlijk donderdag 14 januari ontvangt u een nieuwsbrief met alle uitleg over het vervolg.
Teaminformatie
- Het afscheid van Arianne heeft niet door kunnen gaan in verband met de abrupte
schoolsluiting. Mits de school open is, zullen we op vrijdagmiddag 29 januari afscheid nemen.
- Joost zou op maandag 4 januari op een andere basisschool starten. Dit is uitgesteld door de
scholensluiting. Vanwege ziekte op de school waar hij zou gaan werken, moet hij daar op
maandag 18 januari starten. Zijn laatste ‘online’dag met de kinderen van groep 4-5-6 is op
woensdag 13 januari.
- De nieuwe leerkrachten voor groep 4-5-6 zijn bekend.
Maandag-dinsdag-woensdag: Juf Anita Janssen
Donderdag-vrijdag: Juf Demi Pieterse
Dinsdag 12 januari verzorgt Joost samen met Anita het onderwijs op afstand. Donderdag zal
zij dan zelf het onderwijs op afstand verrichten. Joost en Arianne verzorgen samen de
groeps- en leerlingoverdracht naar Anita en Demi.
Demi is op donderdag 14 en vrijdag 15 januari op school. Zij verzorgt het onderwijs aan de
leerlingen die op school aan het werk zijn en zal dan online kennis maken met de kinderen.
Met ingang van 18 januari zullen Anita en Demi het onderwijs aan groep 4-5-6 op gaan
pakken.
Via de Parro-app zullen ze zich in de komende week aan u ‘voorstellen’.

Onderwijs op afstand week 11 januari
• Leerlingen groep 1-2-3: opdrachten en inleveren via Padlet.
• Leerlingen groep 4-5-6 en 7-8: loggen in op Google-classroom. Daar staat de planning per
dag klaar.
• Dagelijks is er een online-moment voor de hele groep.
1-2-3: 09.00 uur
4-5-6: 09.30 uur
7-8: 10.00 uur
Mocht uw kind incidenteel niet aan kunnen sluiten omdat het met het thuiswerken of de
opvang niet lukt, moet u dat via de Parro-app aan de leerkracht door geven.
Let op: ben op tijd ingelogd! De leerkracht start op tijd.
• Wekelijks is er een contactmoment met de kinderen individueel. U kunt hiervoor intekenen
via de Parro-app.
• Leerkrachten zijn tussen 08.30 en 14.00 uur bereikbaar voor begeleiding met het thuiswerk.
Leerlingen kunnen hun vragen stellen via Hangout.
Ouders kunnen vragen stellen via Parro. Leerkrachten beantwoorden vragen via Parro tussen
08.00 en 16.30 uur!
Voortgang herinrichting speelplaats
Het plan is klaar en goedgekeurd. Het streven is om de speelplaats een ‘groener’ uiterlijk te geven.
Delen van de speelplaats zullen herbestraat worden. Daarnaast komt er ruimte om te ‘struinen’ en
worden er met belijning een aantal spelmogelijkheden toegevoegd. Wanneer de start van de
werkzaamheden gaat zijn is nog niet bekend.
Tips voor thuis
Tijdens de eerste lockdown was het weer beter en konden de kinderen makkelijker naar buiten. Elke
dag even een frisse neus blijft natuurlijk belangrijk.
Lezen
✓ Boeken en verhalen voor thuisblijvertjes, 1 cent per stuk:
bol.com | Boeken en verhalen voor alle thuisblijvertjes
✓ Via biblioplus: https://www.biblioplus.nl/kinder...ers/ouders.html
andere activiteiten
✓ Het middagprogramma van Heutink: HÉT MIDDAGPROGRAMMA | By Heutink
Nieuws vanuit de groepen:
Dit kunt u lezen in de Parro-app.
Van de medezeggenschapsraad
De verkiezingen komen er weer aan. Dietske is in principe herkiesbaar voor 1 jaar. We zijn op zoek
naar een enthousiaste ouder, die al mee wil draaien. Opgeven kan bij een van de MR-leden t/m 19
februari. Heeft u vragen? U kunt deze stellen aan Dietske Selten, Jolanda Nooijen of aan Maria van
Dongen.
Verder hebben we de nieuwe invulling van de website besproken. Er wordt gewerkt aan nieuwe
foto’s en teksten.

Agenda:
20 januari
22 januari
25 januari t/m 5 februari
19 februari

Nationale voorleesdagen
Studiedag vervalt. Lesdag voor alle leerlingen.
Toetsweken
Laatste dag kandidaat stellen als MR-lid.

