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Vanuit de directie 

Wie had gedacht toen we in december 
opeens zomaar weer thuis kwamen te zitten 
dat we nu nog steeds thuis zouden zijn? Het 
is inmiddels alweer een flinke periode. Een 
periode waarin we zien dat er aan alle 
kanten hard gewerkt wordt om dingen zo 
goed mogelijk voor elkaar te krijgen. Er 
wordt hard gewerkt door de kinderen om 
goed in contact te blijven met school en 
klasgenoten, door ouders die ondersteunen 
waar het kan, door leerkrachten die 
proberen zo goed mogelijk de leerlingen 
aan te blijven sturen van afstand en door de 
ondersteuners die op school de opvang 
verzorgen van kinderen die niet thuis 
kunnen zijn. Nu we steeds meer ervaring 
hebben met het online lesgeven zien we ook 
dat dit steeds beter gaat. Het blijft een grote 
uitdaging maar iedereen doet wat hij kan. 
We hopen elkaar snel weer echt te 
ontmoeten op school. We gaan er vanuit dat 
we hier volgende week weer wat meer over 
horen. Tot die tijd: hou vol! 

 

Uit de bouwen 

Onderbouw 

Met de onderbouw gaan wij weer een start 
maken met het thematisch werken. In de 
eerste weken gaan wij beginnen met het 
thema bouwen. Als de kinderen nog leuke 
spullen voor het onderwerp hebben, mogen 
zij deze verzamelen en later mee naar school 
nemen.  

 

 

 

Middenbouw 

Het is leuk om te zien hoe veel kinderen zo 
hard hun best doen om de lessen online te 
volgen. In het begin was het voor sommigen 
best even lastig met inloggen en het vinden 
van de juiste knoppen. Nu we hier al wat 
langer mee werken is iedereen al een stuk 
handiger geworden. Gelukkig weten jullie 
allemaal goed de weg te vinden naar de juf 
of meester voor hulp. We kunnen niet 
wachten om jullie allemaal weer op school 
te zien maar tot die tijd gaan we nog even 
zo door.  Hopelijk tot snel! 

 

Bovenbouw 

We zijn het nieuwe jaar online gestart. We 
zijn heel trots op alle kinderen en ouders die 
zo hard aan het werk zijn. Het is iedere dag 
weer leuk om te zien dat er zoveel kinderen 
in de online-klas zijn! We kunnen op Gynzy 
zien dat veel kinderen enorm hard aan het 
werk zijn. Een dik compliment voor jullie! We 
hopen elkaar weer snel live op school te 
zien.  
Voor de kinderen van groep 8 is het lastig 
dat ze niet live op de VO scholen kunnen 
kijken. Online is er wel veel te zien, maar dat 
is natuurlijk best lastig. We proberen jullie 
zo goed mogelijk te helpen. Laten jullie het 
weten als er hulp nodig is?  

 

 

 

 

 

 



Uit de werkgroepen 

Vanaf nu zullen in ieder A-Fiertje twee 
werkgroepen verslag doen van waar ze mee 
bezig zijn. Zo wisselen zij elkaar iedere 
maand af. Deze maand zijn dit de 
werkgroepen gedrag en lezen. 

Werkgroep gedrag: 

Wist je dat..... Het is onderzocht en bewezen: 
tegenover het uiten van één punt van kritiek 
moeten vier complimenten worden geuit wil 
het constructief zijn     . 

 

Werkgroep lezen: 

Op school oefenen we dagelijks met 
technisch lezen o.a. ter bevordering van de 
leesmotivatie. Het is belangrijk dat de 
kinderen dit ook thuis blijven onderhouden 
gedurende de lockdown periode. 
Hieronder voorbeelden van sites waar 
kinderen teksten en boeken kunnen lezen. 
Kinderenboek online 
(https://www.webdocument.nl/kinderboek ) 
is een leuke site voor thuis om technisch 
lezen te oefenen en om te ontspannen. Op 
de website zijn kinderboeken en 
voorleesverhalen voor eigen gebruik gratis 
te downloaden voor op de computer of 
smartphone. 
Een andere leuke site is jeugdbieb.nl 
(https://www.jeugdbieb.nl). Hier zijn o.a. 
actuele nieuwsberichten, leestips en kan je 
zelf je onderwerp kiezen waarover je graag 
wilt lezen.   
 

Informatie personeel 

Vandaag is de laatste dag van juf Astrid op 
onze school. Het is een gekke tijd om nu 
afscheid te nemen. Wij wensen haar alle 
geluk voor de toekomst! 

Juf Sonja, één van onze IB’ers zal met de 
voorjaarsvakantie met zwangerschapsverlof 
gaan. We hopen haar half juni weer terug te 
zien op school. Juf Vera en juf Hester (onze 
andere IB’ers) zullen met de ondersteuning 
van juf Laura de taken van Sonja 
waarnemen. 

 

Herverdelen onderbouwgroepen 

Afgelopen periode zagen we een toename 
van aanmeldingen in de kleuterleeftijd. Om 
deze reden hebben we besloten een extra 
kleutergroep op te gaan starten. Hier 
hebben we inmiddels ook een leerkracht 
voor gevonden. Wanneer deze groep 
precies zal openen is nog niet bekend. Met 
het vertrek van juf Astrid uit groep 4 hebben 
we besloten haar kinderen te verdelen over 
de andere groep 4 van juf Laura en de groep 
3 van juf Valeria en juf Juul zal een groep 3-
4 worden. 

 

Interne OPP-besprekingen volgende 
week 

We kunnen ons voorstellen dat u in deze tijd 
wellicht niet altijd goed meer de 
schoolkalender in de gaten houdt maar voor 
volgende week staan de interne OPP-
gesprekken gepland. Dit houdt in dat ons 
zorgteam samen met de leerkracht gaat 
kijken naar de OPP’s alvorens we deze met u 
gaan bespreken. Dit betekent dat iedere 
groep hierdoor een (wisselende) studiedag 
heeft. In het schema van de belangrijke data 
hieronder kunt u de data nog eens 
terugvinden. Dit betekent dat de leerkracht 
die dag geen thuisonderwijs zal verzorgen 
en ook niet bereikbaar zal zijn voor uw 
vragen. Op de dag dat uw kind vrij is gaan 
we vanuit dat uw kind ook geen gebruik zal 
maken van de eventuele noodopvang 
aangezien deze studiedag al gepland stond 
in de jaarkalender. 

 

 

 

https://www.webdocument.nl/kinderboek
https://www.jeugdbieb.nl/


Rapporten 

Op vrijdag 12 februari gaan de rapporten 
mee. Mocht het zo zijn dat we dan nog niet 
op school zijn zullen we zorgen dat we u 
deze al digitaal toesturen en dat u hem dan 
in de rapportmap meekrijgt zodra we weer 
op school zijn. 

 

OPP-oudergesprekken 

Op dinsdag 16 februari staan de OPP-
gesprekken met ouders ingepland. We zijn 
ons nog aan het beraden over hoe we dit 
vorm moeten gaan geven. Hiervoor willen 
we ook de berichtgeving volgende week 
nog even afwachten. Zodra we hier meer 
over weten komen we hier bij u op terug. 

 

Jaarkalender 

Belangrijke data 
Maandag 1 februari 7a en 7c vrij 

 
Dinsdag 2 februari 5b, 6c vrij 

 
Woensdag 3 februari 1-2 vrij 

 
Donderdag 4 februari 
 

5a en 5c vrij 

Maandag 8 februari 
 

8a en 8b vrij 

Dinsdag 9 februari 
 

3-4 en 4 vrij 

Vrijdag 12 februari 
 

Rapporten mee 

Dinsdag 16 februari OPP oudergesprekken 
 

22 t/m 26 februari voorjaarsvakantie 
 


