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Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
 
Scholen langer gesloten? 
Met spanning wachten we af op de persconferentie van dinsdag 21 april. We zijn 
benieuwd of en onder welke condities scholen weer open mogen. 
 
Complimenten  
We willen als team nogmaals onze grote waardering uitspreken voor alle kinderen en 
hun ouder(s)/verzorger(s) voor hun medewerking en grote flexibiliteit bij het 
thuiswerken. 
Fijn, dat iedereen zich op deze wijze inzet! 
 
Communicatie 
De afgelopen weken hebben leerkrachten met ieder kind gebeld, zodat we even 
rechtstreeks contact hadden tussen kind en leerkracht. In een aantal gevallen namen 
de ouders eerst de telefoon aan en konden we ook nog met ouders spreken. 
 
Videobellen 
We zijn begonnen met het videobellen. Vorige week was er een informele 
bijeenkomst en konden kinderen elkaar zien en wat aan elkaar vertellen. Vooral het 
chatten was ook erg in trek. Het is ook mooi te zien, dat er nu veel sociale interactie 
is tussen de klasgenoten. 
 
Deze week proberen we de vragen die we binnen krijgen zo goed mogelijk te 
beantwoorden via Teams, waarbij leerkrachten en kinderen elkaar zien. Dit doen 
leerkrachten door een kind uit te nodigen voor een bepaald tijdstip. 
 
We zijn nog in de opstartfase. We merken dat nog niet alle kinderen hier op 
ingespeeld zijn en vaak nog niet door hebben, dat ze een uitnodiging van de 
leerkracht hebben gekregen 
 
Het is dan handig dat ouders informatie delen naar de kinderen. Dat geldt ook voor 
nieuwsbrieven. 
 
Als ouders of kinderen vragen hebben, is het fijn dat deze naar het emailadres van 
de leerkrachten wordt gestuurd.  
 
 



Zoals u reeds weet, is er twee keer in de week een vragenuur. Tijdens dit uur 
beantwoordt de leerkracht vragen die via de mail zijn gesteld of geeft de leerkracht 
instructie aan een door hem/haar geselecteerd groepje. 
   
Zo nu en dan zal de leerkracht in deze tijd ook een informele bijeenkomst beleggen. 
De leerkracht bepaalt dan de tijd, duur en dag van de bijeenkomst en nodigt een 
leerling of een groepje leerlingen uit. Deze bijeenkomst wordt dan in de agenda van 
Teams ingepland. Ouders krijgen daarover van de leerkracht een mail, zodat zij op 
de hoogte zijn van deze bijeenkomst. De ouders vertellen vervolgens aan hun kind 
dat er een bijeenkomst gepland staat. Op de geplande dag kan het kind dan bij deze 
bijeenkomst aansluiten.  
Hoe gaat dat dan?  

- Het kind gaat naar Teams en logt in met zijn emailadres en wachtwoord.  
- Vervolgens gaat het naar de knop “Agenda”.  (Staat deze knop niet meteen in beeld, 

druk dan op de drie puntjes onderaan. De knop “Agenda” komt dan tevoorschijn.  

 
- De agenda wordt zichtbaar, met de geplande afspraak. 

 
- Onder de afspraak staat de donkerblauwe knop: “Deelnemen” (of Join).  
- Het kind klikt hierop en wacht totdat de leerkracht hem/haar toelaat.  

 

 
- De leerkracht leidt deze bijeenkomsten en laat de leerling toe naar aanleiding van de 

uitnodiging. Het is dus niet de bedoeling om de leerkracht zelf te bellen.  

 
Natuurlijk is het voor kinderen ook mogelijk om onderling een gezellige bijeenkomst 
te beleggen. Dit kunnen zij doen door gebruik te maken van de bel- en chatfunctie in 



teams of door van tevoren bijvoorbeeld via de app-functie op de telefoon van hun 
ouders een bepaald tijdstip af te spreken wanneer ze online zijn. Kinderen kunnen 
dan een eigen gesprek beginnen en op die manier bijpraten met elkaar. Dit is dan op 
eigen gelegenheid en zonder begeleiding van de leerkracht. Wij gaan er op die 
momenten vanuit dat u als ouder een oogje in het zeil houdt.  
 
Nogmaals de tijden van de vragenuurtjes 
Groep 3/4 op dinsdag van 13.00-14.00 u en op vrijdag van 9.00-10.00 u. 
Groep 5/6 op woensdag van 10.00-11.00 en op vrijdag van 11.00-12.00 u 
Groep 7/8 op woensdag van  9.30- 10.30 en op vrijdag van 14.00-15.00 u 
 
Dagtaken en feedback 
Kinderen in groep 5 t/m 8 krijgen dagelijks een dagtaak met opdrachten. De 
leerkrachten kijken dan hoe kinderen het gedaan hebben en geven hen elke dag 
feedback en sturen dan de dagtaak terug naar het kind. 
Kinderen en ouders kunnen de feedback bekijken door de terugontvangen dagtaak 
te openen. Onder de opdrachten vindt u de feedback van de leerkracht. We hopen 
dat u dit leest. 
 
 
Wat gaat er door? 

• De meivakantie van 27 april t/m 10 mei. De kinderen en de leerkrachten zijn 
dan vrij. Er zijn dan geen dagtaken. 

 
Met vriendelijke groet, 
Mede namens het team, 
 
Jan Brouwer 
Directeur 
 
 
 
Hieronder vindt u informatie/leuke dingen vanuit de groepen: 
 
Groep 1/2 

Even een berichtje uit de kleutergroep. 
Wat waren de kinderen blij met de nieuwe 
kleuterpakketjes. De eerste zaadjes zijn al gezaaid en de 
eerste knutselwerkjes al gemaakt. We krijgen leuke 
reacties van alle ouders en gelukkig gaat het met 
iedereen goed.  
 
We horen dat er trouw wordt gekeken naar Simsala 
Saartje, waar allerlei begrippen, cijfers en letters op een 
speelse wijze worden aangeboden.  
 
Buiten valt natuurlijk ook een heleboel te ontdekken, het 
is heerlijk voor de kinderen om te spelen in en om het 
huis. We hopen dat de zaadjes ontkiemen zodat het 
binnen ook een beetje lente wordt. Wie weet kunnen we 
er straks met z’n allen van genieten in ons tuincentrum in 
de patio. 



We denken aan jullie, 
 

Juf Corry en juf Monique 
 
Groep 3/4 
 
De afgelopen weken in groep 3 / 4.  
We hebben de paasdagen alweer achter de rug en 
gaan vol goede moed de nieuwe periode tegemoet. 
Zullen de komende twee weken tot aan de 
meivakantie de laatste twee weken van 
thuisonderwijs zijn of heeft de regering andere 
plannen? We zullen het binnenkort weer horen. 
Gelukkig zijn er veel verschillende manieren om 
elkaar toch te zien en te horen. Veel kinderen zullen 
vast papa en mama’s telefoon hebben gebruikt voor beeldbellen. Gelukkig is dat nu 
over. We kunnen elkaar nu ook zien en horen via de computer. Vorige week was 
iedereen druk bezig met het uitzoeken en uitproberen van Teams. Spontaan 
ontstonden er ook al veel gesprekjes. Dat ging niet overal even goed, want er 
ontstonden verschillende gesprekken. Gelukkig konden we alles uiteindelijk 
samenvoegen tot 1 gesprek. Dat hebben we dan mooi weer geleerd! Wij vonden het 
heel erg leuk om iedereen weer terug te zien. Ook was het grappig om stiekem een 
kijkje te nemen in ieders huis. Ook hebben we zo kennis mogen maken met een 
aantal huisdieren die ook nieuwsgierig waren.  
 
De afgelopen weken hebben de juffen van groep 3/ 4 ook al veel moois mogen 
ontvangen van kinderen. Zo waren er de kinderen van groep 4 die de juffen van de 
paasstress afhielpen door het bedenken van lekkere en lekker vieze recepten. 
Bedankt voor het insturen! Erg leuk! We zijn druk aan het uitproberen! Mmm!? 
 

 
 
Ook kregen we echte flessenpost. Groep 3 werkt namelijk over het thema Piraten. Zij 

lezen over dit thema en maken verschillende opdrachten. 
Bijvoorbeeld: flessenpost maken, doen rekenspelletjes, voeren 
proefjes uit en nog veel meer.  
En we kregen vrolijke tekeningen waar je helemaal blij van wordt! 
Deze tekeningen hebben wel geholpen, want de zon heeft de 
afgelopen tijd volop geschenen!  
 
 
 

 
Genoeg te doen en te bekijken 
dus. We hopen jullie snel weer 
in het echt te zien, zodat we al deze mooie momenten en werkjes weer samen 
kunnen delen.  



Langs deze weg willen we ook alle ouders bedanken voor hun inzet, hulp en tips.  
Dus… bij deze: 
                                  Groetjes juf Linda en juf Yonina  
 
Groep 5/6  
 
We proberen elke dag de kinderen weer een gevarieerd aanbod aan opdrachten te 
geven. Naast taal, spelling, rekenen en Nieuwsbegrip doen kinderen ook beweeg-
challenges, krijgen ze b.v. quizen n.a.v. uitzendingen van het klokhuis. Wisten jullie 
dat de Grondwet 142 regels heeft? 
Verder krijgen de kinderen ook creatieve opdrachten.  
 
 

   

 
 
 
Ook maakt juf Marion van de muziekschool af en toe een les, die kinderen doen. 
Laatst luisterden de kinderen naar het muzikale sprookje van Peter en de Wolf en 
vandaag ging het over de Droomboom.  
 
 

  
 
  
  



Met vriendelijke groeten, 
Juf Marlies en meester Jan. 
 
Groep 7/8 
 
Ook de kinderen van groep 7/8 zijn na de Paasdagen weer goed gestart. N.a.v. het 
nieuwsbericht over het massaal bezoeken van de bollenstreek door toeristen en 
dagjesmensen, hebben de kinderen een eigen bollenveld ontworpen. Op deze 
manier hoeven wij de bollenstreek niet op te zoeken, maar kunnen we genieten van 
ons eigen Achterhoekse bollenveld.  
We hebben o.a. geleerd wat perspectief tekenen is en welk effect je hier mee kunt 
creëren.  
Er zijn steeds meer kinderen die naast het maken van de dagtaak ook een keuzetaak 
maken. Deze week kunnen kinderen o.a. een verre reis maken via Google Maps. 
Kinderen berekenen de reisafstand en bepalen met welk vervoersmiddel zij hier het 
beste naar toe kunnen gaan. 
 
Kortom...er wordt hard gewerkt! 
 
Juf Merel en juf Ingrid. 
 
 

Noord-	en	Oost-	Gelderland 
 


