
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand van zaken. 
Hieronder geven wij u kort de stand van zaken op en rondom school. 

- Juf Almasa is ruim een week ziek geweest, maar nu weer aan de beterende hand. 
- Juf Ilse is ziek thuis. 
- Er worden kinderen opgevangen op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.  

Hierbij krijgen wij veel hulp van studenten en invalkrachten, zodat onze eigen leerkrachten zich kunnen 
richten op de werkzaamheden voor hun eigen groep. 

- De tussenschoolse opvang is ook aanwezig, zodat de leerkrachten even pauze hebben. 
- De leerkrachten worden heel snel nog vaardiger met ICT en soms ook ware acteurs.  
- Wij overleggen al heel handig via Google Meet Hangout. 

Informatie. 
U heeft van ons veel informatie gekregen over de gang van zaken en het thuiswerkprogramma. Dit zal nog wel even 
zo blijven. Op de website hebben wij een link toegevoegd bij “thuisonderwijs” waar u de algemene informatie die wij 
hebben verzonden kunt teruglezen. Heeft u vragen over informatie…is iets niet duidelijk…laat het ons dan alstublieft 
weten. U kunt ons bellen of mailen naar directie@jorisheumen.nl of rechtstreeks naar de leerkracht van uw 
kind(eren). 

Algemene informatieavonden. 
Op dinsdag 03-09-2019 is de informatieavond voor ouders van kinderen in groep 4-8. Deze avond start om 19.00 uur 
met een presentatie van onze nieuwe technisch leesmethode “Karakter”. Daarna is er vanaf 19.45 uur informatie in de 
klas door de leerkracht(en) van uw kind(eren). 
Op maandag 09-09-2019 is de informatieavond voor ouders van kinderen in groep 1-3. Deze avond is van 19.30-20.30 
uur in de groep van uw kind(eren).  
U bent van harte uitgenodigd en wij waarderen het zeer wanneer u komt! 

[Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak 

kan overal in het document worden neergezet. Ga naar het tabblad Hulpmiddelen voor tekenen 

als u de opmaak van het tekstvak voor het blikvangercitaat wilt wijzigen.] 

Thuis werken aan onderwijs? 
De school is nu twee weken dicht en de situatie in ons land heel anders. U heeft allerlei uitdagingen; thuiswerken, 
essentieel werk op een locatie, een bedrijf zonder inkomsten, geen werk of nog erger een ziek familielid. Daarnaast 
krijgt u ook nog opdrachten vanuit ons voor uw kind(eren). Waarbij dit thuis samen fysiek, logistiek en mentaal 
allemaal moet worden vorm gegeven. Dat is echt een ENORME uitdaging voor u en wij willen u daar graag zo goed 
mogelijk bij helpen. 
  
Hoe is het voor uw kind?  
Voor uw kind is het ook allemaal anders. Ze kunnen niet meer op bezoek bij opa en oma, niet met hun vriendjes 
spelen, feestjes gaan niet door en ze voelen ook de spanning, onzekerheid en soms ook angst. 
 
Wat kunt u verwachten?  
In de komende weken kan er bij uw kind(eren) ander gedrag ontstaan. Door de spanning, onzekerheid, het verdriet of 
de boosheid omdat ze niets ‘normaals’ kunnen doen. Hun dagelijkse structuur is anders, ze gaan niet ‘gewoon’ naar 
school en thuis moet ook de aandacht vaak worden gedeeld met het belangrijke werk van papa of mama. Kinderen 
kunnen tegendraads gedrag gaan vertonen. Dat is te verwachten onder deze omstandigheden.  

  
Wat kunt u doen?  
Wees u ervan bewust dat u een liefhebbende  ouder bent in plaats van een ‘perfecte’ thuis juf of meester’. Uw 
kind(eren) heeft/hebben nu veel behoefte om zich veilig en vertrouwd te voelen. Ze hebben u nodig om te helpen bij 
hun activiteiten voor school, maar vooral ook om gezellig samen dingen te doen die jullie leuk vinden. Gun ze uw tijd 
en maak mooie herinneringen samen. Geef ruimte aan de gevoelens die er zijn. 

  
Doet u als ouder genoeg?  
Jazeker! Maakt u zich vooral géén zorgen over een achterstand op het leren van school. Het komt echt wel goed met 
die schoolse vaardigheden. Thuis doet u wat u kan en dat doen wij ook. En als ze weer terug zijn op school komen we 
tegemoet aan wat ze dan nodig hebben. Daar is ons team goed in. Ga thuis in ieder geval geen ruzie met uw kinderen 
maken als ze even geen zin hebben in de opdrachten van school. Word niet gelijk boos als ze het rooster niet volgen 
of als het ze even (nog) niet lukt. Stimuleer ze om te leren, maar dwing ze niet. 

  
Gezondheid voorop!  
Wij geven u het volgende advies: de gezondheid en het welbevinden van uw kind(eren) is zeer belangrijk, zeker in 
deze weken. Hoe ze zich nu voelen zal ze lang bijblijven. Houd dat de komende tijd in uw achterhoofd, dat doen wij 
ook. Ons gedreven team zal educatieve activiteiten voor thuis blijven aanbieden. Dat helpt ze bij de bekende 
structuur van de dag. Zodat het thuis een beetje op school lijkt. Als het u allemaal lukt is het fijn. En als dat niet zo 

goed lukt, dan is dat dus helemaal niet erg. Laat het ons gerust weten.   

Opvang op school. 
Kinderen waarvan beide ouders in een vitaal beroep werken kunnen gebruik maken van de opvang op school en op 
het kinderdagverblijf. Wanneer één ouder in de vitale sector werkt en de ander niet, dan vragen wij deze ouders hun 
uiterste best te doen om de opvang zelf te regelen.  
Wij willen het aantal kinderen in de opvang klein houden in verband met de veiligheid voor de gezondheid van de 
kinderen, hun ouders en ons team. Lukt het echt niet om de opvang geregeld te krijgen, dan kunt u een beroep op ons 
doen, zodat de ouders in de vitale sector zeker kunnen blijven werken. Aanmelden hiervoor kan middels het formulier 
op onze website. 
 
ij hebben besloten om Het berichtje dit schooljaar te vernieuwen. Enerzijds kort en krachtig de algemene informatie 
over de school en de schoolorganisatie. Anderzijds de belangrijke informatie en data/tijden voor alle groepen. De 
stukjes vanuit de leerlingen en de leerkrachten die specifiek voor de groep zijn worden op de webpagina van de 
school geplaats. Wanneer daar nieuws is, ontvangt u van de leerkracht hierover een mail. Deze groep- specifieke 
informatie zal ook in de week voor of na het verschijnen van dit berichtje worden gegeven. 
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Sociale contacten. 
De komende week zullen wij voor iedere groep een digitaal live-contact organiseren, zodat de kinderen zowel met de 
leerkracht(en)  alsook met andere kinderen kunnen praten. Wij zullen hiervoor een schema maken zodat het niet 
tegelijk is wanneer u meerdere kinderen bij ons op school heeft. De werkwijze en invulling kan per groep verschillend 
zijn. Wellicht kunnen wij hiermee nog niet aan uw verwachtingen voldoen. Echter gaan onze leerkrachten hier nu voor 
het eerst ervaring mee opdoen. Wij zullen geen digitale lessen gaan geven op dit moment, wel blijven wij de 
dagprogramma’s/weekprogramma’s maken en ondersteunen de lessen waar nodig met een instructiefilmpje. 
De leerkrachten informeren u zelf over de datum en tijdstip voor de online meeting van uw kind(eren). 

Chromebook lenen. 
Voor de online meeting heeft uw kind een computer of laptop of Ipad nodig met een camera en microfoon. Heeft u 
deze niet thuis, dan kunt u wellicht nog een Chromebook van onze school lenen. U kunt hiervoor een mail sturen naar 
directie@jorisheumen.nl  

Boomfeestdag. 
Op woensdag 18 maart 2020,  
de Nationale Boomfeestdag zouden leerlingen  
van onze school samen met medewerkers  
van de gemeente bomen planten.  
Eén daarvan was een mooie jonge lindeboom  
voor ons schoolplein.  
Omdat deze boom niet meer kon wachten  
totdat de kinderen weer terug zouden zijn,  
hebben de medewerkers van de gemeente hem geplant.  

Wij gaan op berenjacht……….én schoenenjacht. 
Heeft u het al gezien in het nieuws of op facebook? In heel veel plaatsen op de wereld gaan mensen nu een beer in 
hun raamkozijn zetten. Op deze wijze kunnen de kinderen in hun eigen dorp met papa of mama op berenjacht gaan. 
Volgende week willen wij dat ook in Heumen gaan doen. LET OP! Niet met elkaar, alleen met je eigen kind(eren) en 
natuurlijk met ruim 1 ½ meter afstand van anderen.  
 
In ons dorp willen wij daar nog iets aan toevoegen…namelijk het thema van groep 1-2 is “De schoenenwinkel”. 
Daarom willen wij alle inwoners van Heumen vragen om niet alleen een beer in het raam te zetten, maar daar ook de 
komende een schoen(tje) naast. Natuurlijk is het leuk wanneer de kinderen veel verschillende schoenen kunnen 
zoeken. 
Geeft u dit ook even door aan uw buren, vrienden en kennissen in het dorp via de digitale communicatie middelen? 
Alvast super bedankt! 

Waar denk je 

dat ik ben? 
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