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Beste ouders/ verzorgers,

Thuisonderwijs verlengd
Premier Rutte heeft bekend gemaakt dat de basisscholen tot zeker 8 februari gesloten
blijven. Hoe graag we ook met alle collega’s weer gewoon op school lesgeven, het moet wel
verantwoord zijn.

Thuisonderwijs goed opgepakt!
Voor iedereen was het maandag 4 januari even wennen. Hoe werkt classroom ook alweer,
werkt mijn wachtwoord nog wel? Maar we zijn ervan onder de indruk hoe snel alle kinderen
het weer opgepakt hebben. Alle kinderen doen goed mee met de activiteiten en instructies.
De leerkrachten hebben veel contact met de kinderen en krijgen positieve feedback van
ouders en leuke foto’s. Vanaf groep 5 is er dagelijks een gezamenlijke start van de dag en
worden er online instructies gegeven, daarbij zijn alle kinderen aanwezig, heel fijn! Mooi om
te zien dat iedereen vanuit huis zijn best doet om er het beste van te maken!

Werkplekken van de leerkrachten
Elke leerkracht heeft thuis een werkplek ingericht. Soms met
meerdere computers, filmcamera’s etc etc. Alles binnen
handbereik: de flitskaarten, voorleesboeken en alle methodes.
Ondanks dat iedereen de kinderen en de collega’s heel erg mist,
wordt er ook vanachter het scherm met plezier lesgegeven!

Wanneer het thuiswerken even niet lukt
We realiseren ons heel goed dat zelf thuiswerken én de kinderen begeleiden bij hun
thuisonderwijs een pittige klus is! Wanneer jullie thuis tegen problemen aanlopen, neem
dan gerust contact op met de eigen leerkracht via Parro. Soms is het voor een kind heel fijn
om even een extra moment met de juf te hebben.

Goed, beter, best!
De wijzigingen die we hebben doorgevoerd naar aanleiding van de enquête vinden wij
plezierig werken:
• Er zijn meer contactmomenten met kleine groepjes of individuele kinderen.
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• Groep 5-8 heeft dagelijks een gezamenlijke start via classroom van 9.00-10.00 uur. Vanaf
10.30 uur tot 12.00 uur heeft de leerkracht tijd voor uitleg aan kleine groepjes. Deze
groepen werken met weektaak.com. Op weektaak.com staat aangegeven wat de kinderen
die week moeten gaan doen. Bovendien kunnen ze via weektaak.com met de leerkracht
chatten.
• Groep 1-4 krijgt een weektaak via de mail en de leerkracht zorgt voor leuke filmpjes en
online instructie filmpjes voor rekenen en spelling.
• s'Middags is er voor de kinderen tijd om met de jeelo opdrachten bezig te gaan.

Contact met de ouders
• We communiceren met de ouders via Parro.
• De leerkrachten nemen de komende week contact op met de ouders van de verschillende
groepen. Jullie kunnen dan aangeven hoe het thuiswerken gaat en misschien wilt u iets
vragen.
. • Als er nog tips zijn voor de eigen leerkracht waardoor ons thuisonderwijs nog beter kan,
dit dan graag even aan de leerkracht laten weten.

Toetsen
Nu we pas later naar school mogen, schuiven er een aantal activiteiten op. Waaronder het
afnemen van de IEP-toetsen. Wanneer we weer naar school gaan, willen we eerst
1 – 1 ½ week werken met de kinderen om weer te wennen aan het schoolritme en
zelfvertrouwen op de doen. Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de kinderen zouden we
ervoor kunnen kiezen om toetsen af te nemen maar hoe we dit precies het beste kunnen
gaan doen is afhankelijk van het moment waarop we weer naar school kunnen.

Adviezen voortgezet onderwijs groep 8
Binnenkort hebben de leerkrachten en de intern begeleider overleg hoe het komt met de
adviezen voor groep 8 voor het voortgezet onderwijs. Zodra er meer duidelijk is, zullen de
leerkrachten in gesprek gaan met de ouders en leerlingen.

Nieuwe leerlingen
Welkom in groep 1/ 2:
Jeldau, Fayalynn, Luciano en Milano.

Noodopvang
De afgelopen periode zijn er dagelijks een groep van 10-20 kinderen (het aantal wisselt
per dag) die gebruik moeten maken van de noodopvang. Wij hebben een rooster gemaakt
waarbij er dagelijks 1 of 2 leerkrachten met 1 of 2 onderwijsassistentes en op sommige
dagen een stagiaire op school zijn om deze kinderen op te vangen. U zult begrijpen dat de
leerkrachten die die dag op school aanwezig moeten zijn zich wat minder kunnen richten
op het geven van thuisonderwijs.
Voor ouders die werkzaam zijn in een cruciaal beroep én die echt geen andere opvang
kunnen regelen, is er noodopvang op school tussen 8:30 uur en 14:05 uur. Tijdens de
noodopvang krijgen de kinderen geen extra instructie. Zij volgen de lessen online van hun
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eigen leerkracht. De leerkracht die op school aanwezig is voor de noodopvang moet
namelijk zelf lesgeven. Tijdens de noodopvang werkt het kind grotendeels zelfstandig aan
z’n dag/weektaak. Voor de afwisseling zijn er een aantal (buiten) speelmomenten.
Uiteraard geldt ook voor deze opvang nog steeds dat de kinderen alleen kunnen komen
als zij geen verkoudheidsklachten en/of koorts hebben. Aanmelden kan via
jella.van.seters@gearhing.net

Agenda
Hopelijk kunnen we 8 februari weer naar school. Voor dinsdag 9 februari hebben we een
studiedag staan maar gezien de huidige omstandigheden lijkt het ons niet gepast om
meteen na de scholensluiting een studiedag door te laten gaan. Daarom hebben we
besloten dat de studiedag van 9 februari niet doorgaat. Op een later tijdstip zullen we
deze studiedag gaan opnemen. Maar natuurlijk zullen we u dat ruim op tijd laten weten.

Met vriendelijke groet,
Team OBS De Pipegaal
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