
 

 

 

Start van het schooljaar. 
Wij zijn het schooljaar 2020-2021 met veel plezier en nieuwe energie gestart, 
waarbij wij ons wel goed realiseren dat het een ander schooljaar gaat worden 
dan wij gewend zijn. 
In de groepen zijn de “gouden weken” van start gegaan en dit betekent dat er in 
de klas veel aandacht wordt besteed aan het leren kennen van de kinderen en 
het bouwen aan een veilige en gezellige sfeer in de klas. Natuurlijk horen daar 
ook de schoolregels en de klassenafspraken bij. 
Verder is er tijd en aandacht om elkaar te leren kennen en te praten over 
respectvol omgaan met elkaar en keuzes maken. Hele belangrijke weken dus! 
Ze zijn goud waard. 
  
Basisschool en Corona-virus. 
De eerste twee weken zijn wij, het team van leerkrachten, heel gezond en rustig doorgekomen, maar in de 
derde week hebben wij goed ervaren wat het betekent wanneer leerkrachten zelf of in de privé situatie te 
maken krijgen met het Corona virus of mogelijk Corona gerelateerde klachten.  
Drie afwezige leerkrachten in één week die één of meerdere dagen vervangen moeten worden. Gelukkig 
hebben wij het goed voor elkaar kunnen krijgen en hebben wij alle groepen op school onderwijs kunnen 
bieden.  
 
Vanaf de start van het schooljaar zijn er in verschillende groepen één of meer kinderen afwezig in verband met 
verkoudheidsklachten of gezinsleden met klachten.  
Wij waarderen enorm hoe veel ouders de geldende regels respecteren. Aan onze kant doen wij dan ook ons 
uiterste best om ervoor te zorgen dat deze kinderen offline of online verder kunnen met lessen en hun eigen 
ontwikkeling. Wij doen dit altijd in overleg met de ouders. 
 
Belangrijke aandachtpunten: 

- Op de persconferentie van vrijdag 18 september is aangekondigd dat kinderen in de 
basisschoolleeftijd met verkoudheidsklachten weer naar school mogen. Dit geldt dan ook voor onze 
school. 

- Kinderen waarvan een huisgenoot koorts en/of benauwdheidsklachten heeft blijven thuis. Wanneer 
de huisgenoot alleen verkoudheidsklachten heeft mag het kind wel naar school. 

- Als uw kind niet naar school kan en online de lessen wil meedoen, wilt u dan bij voorkeur voor 08.00 
uur een mailtje sturen naar de leerkracht(en). Zo kunnen zij nog voor de aanvang van school de 
verbinding opzetten. 

 
Met elkaar staan wij de komende weken/maanden nog best wel voor dilemma’s en uitdagingen, maar we gaan 
ervoor! 
 
Terugblik. 
Voor de vakantie heeft u van onze een enquête ontvangen met vragen over ons thuisonderwijs en de ruimte 
om feedback te geven. U heeft daar goed gebruik van gemaakt. Onderaan deze nieuwsbrief vindt u een globale 
samenvatting. Wij concluderen dat onze ouders over het algemeen zeer tevreden terugkijken op het gegeven 
thuisonderwijs, de contacten met de leerkrachten en hun eigen rol en mogelijkheden in de begeleiding. 
Daarnaast hebben wij ook nuttige tips ontvangen over de organisatie van het thuisonderwijs, communicatie 
met kinderen en ouders en het geven van goede informatie over de inhoud en werkwijze van ons onderwijs. 
Het was heel waardevol om terug te lezen hoe prettig ouders het hebben ervaren om op deze wijze meer 
inzicht te krijgen in het onderwijs op school, wat hun kinderen zoal doen en zeker ook hoe ze het doen. 
Bedankt voor deze feedback. 
 



 

 

 
Nieuw ontwikkelingsmateriaal. 
De kinderen in groep 1 en 2 leren grotendeels door spelend te leren. Dit gebeurt onder andere in verschillende 
hoeken, buiten op het speelplein en met verschillende spellen en materialen. Dit laatste noemen wij 
“Ontwikkelingsmateriaal”. 
Dit schooljaar hebben wij een grote investering gedaan in nieuwe materialen voor de onderbouw. 
Spellen, puzzels, mozaïek figuren, digitaal interactief spelmateriaal, enz. Kijk maar: 

 
Wij hopen dat alle kinderen in groep 1-2 met dit mooie materiaal 

weer veel en vooral met heel veel plezier leren! 
 
Kermis op school. 
Dit jaar zal er in ons dorp helaas geen echte grote kermis zijn, maar gelukkig gaat de kermis op school wel 
“gewoon” door.  
De kinderen van groep 7-8 hebben weer vele mooie activiteiten bedacht zoals: 
Waarzeggen, boksen, grabbelton in de zandbak, schminken, tekenwedstijd, kikker- en ringgooien, autoracen, 
parcours op het plein en natuurlijk het traditionele spookhuis in de speelzaal.  
De kinderen van groep 1-6 kunnen hier op vrijdagmorgen 25 september van 10.00 tot 11.50 uur van genieten.  
De ouderraad zorgt vooraf voor lekkers (drinken en eten). De kinderen hoeven deze dag dus geen drinken mee 
naar school te nemen voor de ochtendpauze. Helaas is de kermis op school dit jaar niet geopend voor ouders. 
 
Kinderpostzegels. 
De kinderpostzegelactie 2020 wordt weer gehouden en dat kan dit jaar ook digitaal in plaats van de 
traditionele deur-tot-deur actie. De kinderen van groep 7-8 gaan zich, in de periode van woensdag 23 
september tot en met 30 september, inzetten voor ruim 90.000 kinderen in ons land die geen veilige thuisbasis 
hebben. Zij doen dit door het verkopen van kinderpostzegels, feestdagenkaarten en andere artikelen. Doet u 
ook mee? 
 
Studiedag team. 
Maandag 28 september hebben wij met het team een studiedag. Deze dag zal in het teken staan van het 
voorbereidend-, aanvankelijk- en voorgezet technisch lezen. Afgelopen schooljaar hebben wij hier al een 
teamtraining in gehad. Nu gaan wij dit verder verdiepen en uitwerken in passend aanbod voor de kinderen. 
Daarnaast bespreken wij de eerste ervaringen met de proeflessen voor sociaal-, emotionele ontwikkeling.  
De kinderen zijn deze dag vrij.  



 

 

 
 

 

* Score is op een 5-puntsschaal 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


