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VOORWOORD

NOODOPVANG

Beste ouders en verzorgers,

We merken, net zoals jullie ook
in het nieuws zien, dat tijdens
deze tweede lockdown meer
gebruik gemaakt wordt van de
noodopvang dan de eerste keer.

De eerste keer een ‘Op de hoogte’ en dan nog wel een zeer speciale
versie!
Weer zijn we gestart met het thuisonderwijs. Iets waarvan we hadden
gedacht dat niet meer zou gebeuren.
Op woensdag 16 december ging de school opnieuw dicht.
Wat ontzettend jammer dat zelfs het aangepaste corona programma
niet door kon gaan zoals we hadden bedacht.
Toch heeft iedere groep de laatste dag van het jaar op school nog
fijn af kunnen sluiten.
Nu is iedereen weer hard aan de slag met het thuisonderwijs.
We weten het nog van de vorige keer.
Er loopt al heel veel goed. Ik bedenk steeds dat iedereen zijn best
doet om het allemaal goed te doen. Dat doen kinderen, ouders én
leerkrachten. Iedereen zet zich in. Als het soms niet lukt, vraag dan
gerust om hulp. Samen komen we het verst!
Op moment van schrijven moet de persconferentie nog plaats
vinden. Dat wachten we af. Hierna kijken we hoe we verder zullen
gaan.
We zien veel blije kindergezichten in de Meet en bij de noodopvang.
Het belangrijkste in deze periode is dat we vooral gezond blijven.
Dus voor iedereen: Stay safe, blijf gezond, en hopelijk tot snel!
Hartelijke groet,
Vera van Steen
Directeur

GROEP 1/2B

Daarnaast zien we de kinderen

Hierbij een extra vermelding
en grote complimenten naar juf
Melina die alles in goede banen
leidt. Zij zet de complete dag op,
helpt met ICT problemen, geeft
signalen als kinderen verwacht
worden bij een online instructie
les.

taalactiviteit en we gaan samen
zingen en bewegen.

We zijn inmiddels van start
gegaan met het thuisonderwijs.
De kleuters ontvangen elke
week een bingokaart met
verschillende activiteiten.
Bijvoorbeeld: ga opzoek naar
voorwerpen met de letter R,
maak een puzzel van 16 stukjes
enz. Foto’s hiervan worden
gedeeld via parro.

Tijdens de noodopvang wordt er
hard aan schooltaken gewerkt.
Dit wil niet zeggen dat het werk
helemaal af is.
We helpen kinderen, geven
instructie, zorgen dat de
leerlingen inloggen bij een Meet
van de groep of individueel.
Deze periode is er ook één van
thuisonderwijs. Dat betekent
dat je kind thuis ook nog iets
moet doen of afmaken. De
noodopvang is voor de opvang,
zoals het woord ook zegt.

Wat fijn om op deze manier
iedereen te zien en te spreken.

2 keer in de week online voor
een kleine kring. Tijdens de
kring doen we een reken of een
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GROEP 6C
Juf Majella: Wat een kanjers
zitten er toch in groep 6c! De
eerste volle week thuisonderwijs
zit er al weer op en wat doen ze
dat goed!

We openen de dag altijd
samen, even kletsen, vragen
beantwoorden en soms ook
een challenge aangaan. Daarna
allemaal fanatiek aan de slag.
Tussendoor kunnen er via de
chat vragen gesteld worden aan
de juf en om 12.45 uur kunnen
wij weer online komen.

Donderdag zijn we de dag
gestart met een boggle
challenge, iedereen mocht
zoveel mogelijk woorden
zoeken. Tijdens de bijeenkomst
vrijdagochtend zijn we alle
woorden onder elkaar gaan
zetten. IK wilde persoonlijk voor
20 woorden gaan en met de klas
voor 40 woorden. Dat was nog
even spannend of we dat gingen
halen, maar met wat extra hulp
van een aantal ouders hebben
we zelfs 45 woorden gevonden,
super knap en leuk!

Van serieuze uitleg, spellingjog,
buitenbingo tot challenges
zoals het alfabet achterstevoren
opzeggen. Ze gaan er voor de
volle 100% voor
.

👍😃

Nogmaals dikke complimenten
voor alle kanjers van groep 6c!
Juf Linda: Twee speciale weken
zitten erop. Wat een toppers zijn
de kinderen èn ouders van groep
6c! We zijn zelf ook ‘mamajuf’
en weten hoe moeilijk de
combinatie kan zijn.
Maar iedereen doet echt goed z’n
best, we zijn trots op ze!

GROEP 1/2A
Wat een teleurstelling was
het, dat de scholen weer dicht
moesten! Gelukkig hebben we
iedere week een fijne bingokaart
met allemaal opdrachtjes en
doen we met onze beide juffen
een “online kleine kring”.
Bij Juf Carina mochten we
vertellen over de kerstvakantie.
En ”ja” roepen als de zin die de
juf voorlas over de vakantie
klopte. Ook hebben we een
versje geleerd, over de maand
januari. Daarna hebben we
geleerd wat tegenstellingen zijn
en konden we al heel goed dik
en dun, groot en klein,

breed en smal en hoog en laag
benoemen!
Bij juf Berthelotte had iedereen
heel veel om te laten zien.
Een nieuwe fiets, een lego
onderzeeër en nog veel meer!

Daarna hebben we geteld
hoeveel woorden er in een zin
staan.
De juf kon ons de les laten
zien, zodat wij de zinnen en de
woorden zagen. Het tellen ging

heel goed en iedereen deed zo
enthousiast mee!
Ook hebben een aantal kinderen
een heel leuk spelletje gedaan:
leg je handen op je hoofd als
je het woord sneeuwpop hoort.
Daar moesten we steeds erg
hard om lachen, want in het
begin ging het een beetje fout.
Daarna heeft de juf nog een
verhaaltje voorgelezen over
Nieuwjaar.

Juf Carina en Juf Berthelotte zijn heel trots op alle knappe koppen
van 1/2a!

GROEP 4B

5. GROEP 5A

Wauw wat is
er weer hard
gewerkt deze
week. Het is weer
een beetje wennen
vanuit thuis, maar jullie hebben
het goed gedaan hoor! En ook
alle ouders die jullie hebben
geholpen. Toppie!

In groep 5a wordt thuis hard
gewerkt aan wisselende
opdrachten. Op de computer en
in het werkboek. Op sommige
plekken zijn zelfs hele kantoren
ingericht.

GROEP 8A
Het was weer even wennen om thuis te werken, maar we hebben
weer allemaal onze draai gevonden.
Iedere dag komen we om 10 uur online en doen we vaak iets
gezelligs, zoals een Kahoot of een quiz.

Natuurlijk wordt er ook door iedereen heel hard gewerkt en dat
kunnen ze al heel zelfstandig.
Ook doen we een challenge, waarmee we punten kunnen verdienen.
Zo maken we boekendomino’s, selfies, torens van wc-rollen en bakken
we lekkere dingen.
Zo komen we deze lockdown wel door!

NOODOPVANG
KLEUTERS
In het lokaal van de
instroomgroep werken iedere
dag de kleuters die naar de
noodopvang komen.
Er worden kleine kringen gedaan
met de juffen en er wordt
veel samen gespeeld. Van een
moeilijke puzzel, tot een grote
toren in de bouwhoek.

GROEP 3A
In de weekopening met groep 3A.
Een rekenquiz op de ‘Even tot hier’
manier. Alle kinderen hadden iets
roods, blauws, geels en groens bij
zich.
Bij het goede antwoord de juiste
kleur voor de camera. Dat ging
heel goed en was erg leuk.
Wat een knappe kinderen.

GROEP 3B
Elke maandag en dinsdag zit ik
weer klaar achter Google Meet
om samen met de kinderen te
lezen.
Ook online doen ze heel goed
mee

GROEP 5C
In groep 5c is het Staal thema
Dierentuin.
De kinderen maken ook een
dierentuin kijkdoos.
Daar zie je hier een paar mooie
foto’s van!
Ook een paar foto’s van kinderen
aan het werk.

GROEP 1/2D
Onze leerlingen
werken heel hard.
Ze doen goed mee
met de online kleine
kring lesjes én ze
voeren de opdrachten
van de bingokaarten
heel goed uit.

GROEP 1/2C

verbinding verbroken.

Samen in online kringen.
Wat een gekke tijd is het toch.
Helaas moest school weer dicht
en kregen we weer online les.
Na eerst 2 weken lekker vakantie
mochten we maandag 4 januari
weer aan de slag.

Gelukkig konden de meeste
problemen snel opgelost
worden. We gingen in de eerste
week aan de slag met groot en
klein bij juf Loes en juf Gwen.

Wat was het fijn om jullie
allemaal weer te zien! De eerste
week was toch weer een beetje
gek. Ben ik in beeld? Kan de juf
mij horen? Ik hoor de juf niet?
Wat een herrie aan de andere
kant! Oh nee de presentatie
loopt vast. En soms zelfs de hele

Maar niet voordat we nog een
keer afgeteld hadden en elkaar
een gelukkig nieuwjaar hadden
gewenst. Gelukkig kenden we
ook allemaal het goedemorgen
liedje nog.
Bij juf Anita mochten we
reageren op reactie woorden.
Wat was dat tof!

Op naar een nieuwe online
week waarin we onze oren goed
moeten gebruiken voor lange en
korte woorden. Een week waarin
we ook aan de slag zijn gegaan
met patronen. Dat kunnen jullie
al heel erg goed! Wij zijn blij dat
iedereen thuis zo goed zijn best
doet en probeert de bingokaart
vol te krijgen. Wij zijn trots op
jullie!
Voor iedereen nog een gelukkig
nieuwjaar en dat we gelukkig en
gezond mogen blijven.
Lieve groetjes van de juffen van
1-2 C

