Nummer 20; maandag 1 februari 2021

Geachte ouders en verzorgers,

Hierbij ontvangt u nieuwsbrief nummer 20.
Het eind komt in zicht. Nog één weekje thuisonderwijs en dan kunnen de leerlingen
op maandag 8 februari a.s. weer naar school gaan.
Voor u als ouders/verzorgers stopt dan de uiterst lastige taak uw werk thuis te
combineren met het begeleiden van uw thuis lerende kinderen.
De teamleden zijn erg blij dat zij de leerlingen binnenkort weer fysiek kunnen zien en
treffen. Maar ….. er is ook zorg over het feit dat steeds duidelijker wordt dat kinderen
het Covid-virus bij zich kunnen dragen, zonder dat er klachten zijn en dat zij het virus
zouden kunnen overdragen op volwassenen.
Inmiddels gaan er allerlei meningen rond over hoe de scholen a.s. maandag veilig
open kunnen gaan. Het is momenteel nog niet duidelijk welke maatregelen er
binnenkort getroffen moeten worden.
Ik ga er van uit dat binnenkort duidelijk wordt wat er precies gaat en moet gebeuren.
Als die duidelijkheid er is, zal ik u hiervan direct op de hoogte stellen.
In afwachting hiervan nog het volgende:
-

-

Ouders/verzorgers komen niet in de school
De jongste leerlingen worden bij de deur afgegeven.
Ouders/verzorgers houden voldoende afstand op het plein en blijven daar zo
kort mogelijk
De leerlingen van leerjaar 1 en 2 gebruiken de achteringang van de school;
de leerlingen van leerjaar 3 gebruiken de deur van de aula en de leerlingen
van leerjaar 4 – 8 maken gebruik van de hoofdingang van de school
De inlooptijd ’s morgens duurt van 8.30 tot 8.45 uur.
De groepen gaan niet allemaal tegelijk naar huis: de vertrektijden zijn gelijk
aan de situatie zoals deze voor de tweede schoolsluiting was.
In school worden alle hygiëne-maatregelen gevolgd zoals opgesteld door het
RIVM

Het geven van onderwijs “op afstand” duurt inmiddels alweer vier weken.
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Leerlingen en leerkrachten doen allen hun uiterste best om tijdens de sluiting van de
school zo goed mogelijk te presteren en het leren op de meest optimale wijze te
laten doorgaan.
Ook de ouders/verzorgers hebben de afgelopen weken hun uiterste best gedaan hun
kind(eren) op de juiste wijze te begeleiden.
We begrijpen dat dat lang niet altijd even makkelijk was en zijn u zeer dankbaar voor
uw inzet, flexibiliteit en daarnaast óók voor de vele complimenten en lekkere
traktaties.
Inmiddels is duidelijk dat de school op maandag 8 februari a.s. weer opengaat. Dat
betekent dat we gezamenlijk nog één week “onderwijs op afstand”
moeten accepteren.
Dit wetend en vooral terugkijkend op de afgelopen weken, is het goed nog eens een
aantal zaken over “het onderwijs op afstand” op een rijtje te zetten.

1. Een aantal algemeen geldende zaken
•

Kinderen met een ouder met een vitaal beroep, kunnen, wanneer er thuis
geen opvang mogelijk is, gebruik maken van de noodopvang in de school.
Tijdens de noodopvang volgen de leerlingen de onlinelessen en maken hun
taken af. De leerkrachten geven geen extra instructies, maar beantwoorden zo
nodig de vragen van de aanwezige leerlingen.
• De weektaak (leerjaar 3 – 8) wordt op de vrijdag aan de leerlingen
toegezonden en is ook te vinden op de Yurlspagina van de
school (https://dehofvijver.yurls.net)
• Ouders/verzorgers en leerlingen kunnen 24 uur per dag (ook in het weekend)
vragen via de mail naar de leerkrachten sturen.
De leerkrachten geven in principe alleen tijdens hun werkdagen en tussen 8.15
uur en 16.00 uur, antwoord op deze vragen.
• De werkdagen van de leerkrachten en hun mailadressen:
Werkdagen

Leerkracht

Emailadres

Ma. – vr.

Rebecca Boegheim

rebecca.boegheim@dehofvijver.unicoz.nl

Ma. – vr.

Micha Jansen

micha.jansen@dehofvijver.unicoz.nl

Ma, di, wo, vr. Malinka Bolle

malinka.bolle@dehofvijver.unicoz.nl

Ma. – vr.

Aletta van der Steege aletta.vandersteege@dehofvijver.unicoz.nl
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Ma. – vr.

Jos Timmermans

jos.timmermans@dehofvijver.unicoz.nl

Ma, di, wo.
Wo, do, vr.

Rianne Snatersen
Marianne Meesters

rianne.snatersen@dehofvijver.unicoz.nl
marianne.meesters@dehofvijver.unicoz.nl

Ma – vr.

josje.vandalen@dehofvijver.unicoz.nl

Ma, do, vr.
Di, wo.

Josje van Oud-van
Dalen
Anja van der Zwan
Marieke van der
Zwan
Mariëlle Dorst
Anneke Kerkhoven

MT:
Ma, di, do.

Mieke Kluiters

mieke.kluiters@dehofvijver.unicoz.nl

Ma, di.
Wo, do, vr.

Ma, di, wo, do. Hans van Elburg
Ma – vr.
Micha Jansen

anja.vanderzwan@dehofvijver.unicoz.nl
marieke.vanderzwan@dehofvijver.unicoz.nl
marielle.dorst@dehofvijver.unicoz.nl
anneke.kerkhoven@dehofvijver.unicoz.nl

directie@dehofvijver.unicoz.nl
micha.jansen@dehofvijver.unicoz.nl

•

In Teams is ook een chat-functie beschikbaar. Leerlingen mogen deze functie
alleen gebruiken als de leerkracht hier opdracht voor geeft.
U moet dan bijv. denken aan een opdracht die leerlingen gezamenlijk moeten
maken.
• Alle leerlingen nemen verplicht deel aan de onlinelessen.
• In alle units start de werkdag met een ochtendmail aan de leerlingen.
Aan het eind van de dag (dus om ca. 15.00 uur) wordt er een middagmail aan de
leerlingen gestuurd.
• Alle units gebruiken de Yurlspagina (https://dehofvijver.yurls.net) van de
school; hierop zijn alle belangrijke zaken, zoals bijv. de weektaak,
instructiefilmpjes, leuke opdrachten, zing- en dansideeën e.d. te vinden.
2. Wat ouders/verzorgers kunnen doen:
•

Het controleren van het (eventueel ongeoorloofde) gebruik van de chatfunctie
van Teams door uw kind(eren)
• Het af en toe meekijken met de weektaak van uw kind(eren)
• Helpen bij de planning van het werk en controleren of deze planning ook
uitgevoerd wordt
• Naast het in de gaten houden van het leren van uw kind(eren) óók zicht
houden op het sociaal-emotionele welbevinden van uw kind(eren)
• Als uw kind vragen heeft, hen verwijzen naar de juiste leerkracht
• Bij problemen en/of vragen contact opnemen met de basisgroepleerkracht
• Uw kind(eren) wanneer deze ziek is(zijn), afmelden via de mail bij
de basisgroepleerkracht
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3. Wat ouders/verzorgers (en leerlingen!) van de leerkrachten mogen
verwachten; een beschrijving van de aanpak per unit:
Unit 1
Elke dag wordt er een ochtendmail naar de kinderen van Unit 1 verstuurd.
Aangezien de aanpak tussen de leerjaren 1 en 2 en leerjaar 3 verschillend is, is er
een tweedeling gemaakt.
Leerjaar 1 en 2:
De leerlingen van leerjaar 1 en 2 kunnen allerlei praktische opdrachten en “werkjes”
vinden op de Yurlspagina.
Er is tenminste 1 keer per week een Teamsoverleg met de leerlingen van leerjaar 1
en 2. Alle leerlingen moeten deelnemen aan dit overleg.
Ouders/verzorgers maken veel gebruik van de Parro-app.
Aan het eind van de dag wordt er een middagmail naar de kinderen verstuurd.
Leerjaar 3
De leerlingen van leerjaar 3 werken met een weektaak.
Zij krijgen elke dag, op een vast moment, rekeninstructie. Deze instructie duurt ca.
30 minuten (en is dan ook lang genoeg!)
De taal/leesinstructie vindt plaats via instructiefilmpjes van de leesmethode
en d.m.v. div. “links”. Deze zaken zijn te vinden op de Yurlspagina.
Ouders/verzorgers kunnen zelf bepalen wanneer zij deze instructiefilmpjes en/of
links raadplegen. De leerlingen werken in werkboekjes en dienen deze, nadat
de taken gemaakt zijn, in te leveren bij de leerkrachten. Deze kijken het werk na.
Kinderen die feedback of extra aandacht en instructie behoeven, worden telefonisch
begeleid.
De leerlingen ontvangen aan het eind van de dag een middagmail.
Elke vrijdagmiddag is er een “vragenuurtje” (11.30 – 12.00 uur) waarin de
leerlingen van leerjaar 3 even contact met hun leerkracht kunnen hebben.
Unit 2 (leerjaar 4 en 5)
Deze leerlingen werken met een weektaak.
Elke morgen om ca. 8.15 uur wordt er een ochtendmail naar de leerlingen verstuurd.
Daarna is er reken-, lees- en taalinstructie via Teams,
Leerjaar 4 wordt daarbij verdeeld in groep 4a en 4b; leerjaar 5 krijgt als hele groep
instructie.
Op de Yurlspagina zijn er ook instructiefilmpjes en andere opdrachten te vinden.
De leerlingen zijn verplicht om aan te sluiten bij de online lessen.
Na de instructie hebben de leerlingen de verdere dag de mogelijkheid om via Teams
of telefonisch vragen aan de leerkrachten te stellen.
Ook wordt er in werkschriften gewerkt. De antwoordbladen voor de werkschriften van
lezen en rekenen kunt u vinden in Teams, in de bijlage van het leerjaar van uw kind.
Aan het eind van de dag (rond 15.00 uur) wordt er een mail naar de leerlingen
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gestuurd. Hierin kunnen de leerkrachten ingaan op opmerkingen en vragen van de
leerlingen en worden er soms ook leuke foto’s gedeeld.
De leerkrachten kunnen op afstand bekijken hoe de leerlingen hun werk doen.
Wanneer noodzakelijk, neemt de leerkracht zelf contact op met een leerling.
Unit 3 (leerjaar 6, 7 en 8)
Aan het begin van de dag wordt er een mail naar de leerlingen verzonden.
Deze leerlingen werken met een weektaak; deze wordt op de maandagmorgen met
de leerlingen besproken. Hierin de taken die de leerlingen moeten maken.
Er is geen vaste planning: de leerlingen bepalen zelf wanneer zij de taken uitvoeren.
De leerkrachten kunnen op afstand bekijken hoe de leerlingen hun werk doen.
Wanneer noodzakelijk, neemt de leerkracht contact op met een leerling.
De leerlingen hebben elke dag, op een vast tijdstip, instructie.
Hierbij worden leerjaar 6 en 8 verdeeld in twee groepen; leerjaar 7 krijgt als één
groep instructie.
De leerlingen zijn verplicht aan de online lessen deel te nemen.
Tijdens het instructiemoment kan er instructie gegeven worden voor de volgende
vakken: rekenen, spelling en begrijpend lezen. De instructie duurt max. 40 minuten.
Bij vragen kunnen de leerlingen eerst kijken of hun vragen beantwoord worden op de
Yurlspagina van de school.
Lukt dat niet, dan kunnen de leerlingen via Teams (via de chatmogelijkheid) contact
leggen met de leerkrachten.
De dag eindigt met een door de leerkrachten verstuurde mail; hierin kunnen de
leerkrachten ingaan op opmerkingen en vragen van de leerlingen en worden er soms
ook leuke foto’s gedeeld.
Afsluitend nog een opmerking die geldt voor alle leerlingen:
•

Het is niet de bedoeling dat uw kind de hele dag met rekenen, spelling, taal
etc. bezig is.
Daarom staan er ook andere ideeën en activiteiten op
de Yurlspagina (https://dehofvijver.yurls.net) van de school.
En …… lekker buitenspelen en bewegen is óók uitermate belangrijk!!
Tenslotte:
Als u als ouders/verzorgers vragen of opmerkingen heeft, kunt u altijd met ons in
contact treden. Hiervoor kunt u de eerder vermelde emailadressen gebruiken.

1. Cito-toetsen en andere zaken.
-

Op 15, 16, 17 en 18 februari a.s. vinden de VO-adviesgesprekken met de
ouders/verzorgers en leerlingen van leerjaar 8 plaats. Dit gebeurt via Teams.
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-

De Cito-toetsen voor de leerjaren 3 tot en met 7 zullen starten, wanneer alle
leerlingen eerst een week op school aanwezig zijn geweest.
Dit betekent dat we op 15 februari a.s. starten met de afname van de Citotoetsen in leerjaar 3 – 7.
In de volgende nieuwsbrief zal ik u melden hoe lang de Cito-periode doorloopt
en wanneer het ontwikkelingsverslag aan de leerlingen wordt meegegeven.
Ook meld ik u dan wanneer de (verplichte) tien-minutengesprekken zullen
plaatsvinden.

2. De disco
De disco voor onze leerlingen zou plaats vinden op vrijdag 12 februari a.s.
In verband met de Covid-maatregelen kan deze gezellige activiteit helaas geen
doorgang vinden.
In overleg met de OR zullen kijken of het mogelijk is de disco naar een later (en
veilig!) tijdstip in het jaar te verschuiven

3. De agenda voor de komende periode
8 februari
15, 16,17 en 18
februari
15 februari
16 februari
19 februari
2 maart
3 maart
4 maart
11 maart
15 – 19 maart
24 maart
25 en 26 maart
30 maart
1 april
2 – 5 april
7 april
8 april
13 april
15 april

School weer open
Gesprekken Voortgezet Onderwijs-advies met
ouders/verzorgers en leerlingen van leerjaar 8.
Dit zal gebeuren via Teams.
Start Cito-periode leerjaar 3 - 7
Ontruimingsoefening
De voorjaarvakantie begint om 12.00 uur en duurt t/m zondag
28 februari
20.00: OR-vergadering
Luiscontrole
20.00: MR-vergadering
LeerlingenRaad
Week van de lentekriebels
Grote rekendag
Team-tweedaagse: alle leerlingen zijn deze dagen vrij.
Kom in de klas
Paasontbijt
Paasvakantie
Voetbaltoernooi
Buitenles- en Kikkerdag
Studiedag (alle leerlingen zijn deze dag vrij)
Laatste dag schoofruit
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20 en 21 april
22 april
23 april
23 april

IEP-toets leerjaar 8
20.00: MR-vergadering
Koningsspelen
12.30 uur: start meivakantie; deze duurt tot en met zondag 9
mei

Bovenstaande activiteiten allemaal onder voorbehoud.

Tot zo ver deze nieuwsbrief.
Met vriendelijke groet,
mede namens de collega’s,
Hans van Elburg
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