
    
 
 
 
 
Nieuwsbrief 9, schooljaar 2020/2021.             Datum: 8 januari 2021. 
Nieuwerkerk. 
 
Beste ouders/verzorgers, 
Bij deze de 9e nieuwsbrief van het schooljaar 2020/2021.  
De volgende nieuwsbrief volgt weer op vrijdag 22 januari 2021.  
 
Verjaardagen:  
12 januari Hugo Babijn gr. 7 
  Rosalie Babijn gr. 7   
20 januari Naomi vd Velde gr. 3 
 
 
  
 
Algemeen.  
Ten eerste nogmaals de beste voor iedereen en hopen op een “makkelijker” 2021.  
 
Dit zeggende zit de eerste “thuis werkweek” er al weer bijna op. Wat is dit direct weer goed gegaan. 
Kinderen (en ouders) online, leerkrachten online, om er zo toch het beste van te maken. In ieder geval 
volgende week is dit ook nog zo. En gaan de huidige werkwijzen worden voortgezet. 
Na de persconferentie van dinsdag 12 januari aanstaande weten we weer meer over het vervolg m.b.t. 
Maandag 18 januari en verder. 
Inmiddels is wel het testbeleid uitgebreid naar de leeftijdsgroep van 6-13 jarigen!. Ook zij kunnen nu 
getest worden bij verkoudheidsklachten!! (Dit heeft alles te maken met de “Engelse variant”) 
 
Tot zover, blijf gezond en tot mails, Meet, bellen enz.  
 
Groep 1-2. 
Helaas beginnen we 2021 met een Lock down maar ondanks dat wensen wij iedereen een goed, gezond, 
gezellig en gelukkig Nieuwjaar! We hopen zo snel mogelijk weer “gewoon” onderwijs te kunnen geven en 
elkaar weer te ontmoeten. Tot die tijd reiken wij u elke week een weektaak aan die u (of de oppas) 
samen met uw kleuter kunt uitvoeren.  
Digitaal kunnen we elkaar ook zien en we zijn ook te bereiken voor eventuele vragen, opmerkingen, foto’s 
enz.  

Het thema waar we aan werken is Winter. Het verhaal heet: Een groot zwart 

monster.  
Welk je via de tegel van Pompom kan beluisteren. Het gaat over Mina en Miquel 
en oppas Jet. Enkele woorden die aan de orde komen zijn: de tweeling, de 
stroom, de meterkast, de zaklamp, het laken, de kleerhanger, de schaduw, 
de sneeuwpop, het monster enz. 
We hebben ons eerste digiles achter de rug samen met Pompom. Met allerlei 
vogelvoer hebben we gerekend. Ook hebben we besproken wat je voor de vogels 
kunt doen en waarom. 
Het was zo leuk om elkaar te zien via Meet. Het verliep niet vlekkeloos, maar al doende leert men. 
Heel Leuk zijn de reacties en foto’s /filmpjes van de kinderen. 
Loise heeft kaartjes gemaakt van het dagritme met eigen tekeningen. 
Didi had een verhaal over echte schaatsen. 
We zitten wel niet bij elkaar in de klas, maar het is zo fijn dat er zoveel ouders helpen om de op 
drachten van de weektaak/ digiles mogelijk te maken. Ontzettend bedankt! 
 
Groep 3-4. 
We hopen dat dit nieuwe jaar voor iedereen een goed jaar wordt.  
Nu we weer online les moeten geven waarderen we weer hoe het normaal is.  
Wij en jullie doen ons best om het goed te doen.  
We zien gelukkig dagelijks bijna alle kinderen en hebben goed contact via chat en telefoon, dus dat gaat 
prima. Wij zijn ook op school aanwezig op onze werkdagen. Dat is makkelijk, omdat we dan alles bij de 
hand hebben en er zijn ook dagelijks kinderen op school, dus we kunnen ook gewoon lesgeven.  

 



 
Deze week heeft groep 3 / 4 thuis gewerkt met een weektaak, waar alles op staat wat er 
per dag gedaan moet worden en op welke momenten er uitleg wordt gegeven. 
Ook zien we ouders en oma/ opa heel erg hun best doen, fijn hoor! We hebben inmiddels ook 
een eerste online uitleg aan ouders gedaan, om nog wat uit te leggen over het Snappet- 
onderwijs. Ook heel leuk en goed dat jullie er meer van willen weten.  
Graag willen we ouders nog de tip geven om zo veel als mogelijk te lezen met hun kind.  
We hebben na de vorige Lock down helaas moeten constateren, dat het leestempo veelal 
achteruit is gegaan.  Niet alles is mogelijk, dat beseffen wij ook, maar als het kan.... graag!  
En verder mag u altijd contact opnemen als iets niet lukt, dan proberen we samen met u een 
oplossing te vinden. Veel succes de komende periode en blijf gezond! 
 
Groep 5-6. 
Deze week zijn we weer opgestart met het thuisonderwijs. We kunnen merken dat de kinderen dit eerder 
hebben gedaan, want de eerste dagen verliepen goed. Jullie werken allemaal weer erg hard!  
Ook de momentjes op Meet zijn fijn, zo kunnen we elkaar toch zien en hebben jullie gelijk een stukje 
uitleg van de lessen. 
Volgende week gaan we ook zo door en hoe het daarna verder gaat dat horen we nog. 
Wij hopen dat we elkaar snel weer live op school kunnen zien! 
 
Reacties van de leerlingen: 
 
Ik vind het thuis werken leuk, omdat ik zelf in kan delen wanneer ik wat doe. En 
ik kan niet zo veel kletsen, waardoor ik sneller klaar ben. Van Luuk 
 
Ik vind het thuiswerken leuk, omdat ik eerder klaar ben dan normaal op school. 
Van Frederique   
 
Het thuiswerken is leuk, want je mag zelf de tijden bepalen. Je hebt het meestal sneller af en kan dan 
iets anders gaan doen. Van Saphira 
 
Thuiswerken is leuk. Ik mag zelf bepalen wanneer ik begin. Ik ben sneller klaar dan kan ik eerder gamen. 
Van Xavi. 
 
Ik vind het thuiswerken een beetje leuk en een beetje niet leuk, omdat de juf niet bij me kan komen 
zitten om het uit te leggen. Van Enora 

 
Groep 7/8. 
EHBO. 
Helaas gaan de EHBO-lessen voor groep 8 dit jaar niet door….. Er is echter wel de mogelijkheid voor 
de kinderen om zelf jeugd-EHBO-lessen te volgen. In de bijlage van deze nieuwsbrief is daar meer 
over te lezen. 
 
Thuis werken. 
We zijn nu alweer een paar dagen thuis aan het werken en in de meeste gevallen gaat dit 
uitstekend. Bijna alle kinderen zijn dagelijks aanwezig bij de online instructiemomenten via meet en 
buiten de instructiemomenten om wordt meet ook veel gebruikt om vragen te stellen. De kinderen vinden 
het ook fijn om elkaar te zien en een deel van de kinderen blijft na de instructie nog even hangen om nog 
wat gezellig te kletsen. Er zijn zelfs kinderen die een eigen meetlink aan hebben gemaakt om met elkaar 
contact te hebben. Hieronder staan nog wat ervaringen van een paar kinderen. 

 
Deze week hebben we online thuisgewerkt. Het ging best goed, maar het was wel moeilijk.  
Sommige kinderen moesten op school werken, omdat hun ouders een vitaal beroep hebben. Als je een 
vraag hebt, kan je op Snappet chatten of op cool cloudwise in de Meet.  
We hebben elke dag een uitleg op meet, dan legt de meester de lessen uit. We kregen een 
tekenopdracht, daarvan moesten we een foto maken en naar de meester sturen. Dit was ons verhaal over 
thuiswerken. Groetjes Brittany en Zuzia. 

 
Thuiswerken is soms lastig, maar soms ook fijn voor je concentratie. De eerste week is goed verlopen.  
We hebben veel gerekend en taal gedaan en spelling. Het was goed te doen. Ik vond het zelf wel leuk om 
thuis te werken. Soms gingen kinderen ook naar school om te werken. Groeten van Bryce  

 
 



Belangrijke data: 
t/m 15 januari geen “extra activiteiten” o.i.d. vanwege thuisonderwijs 
Woensdag 13 jan: MR vergadering 2, on line 
Vrijdag 22 jan: Nieuwsbrief 10  
 
Foto’s:  
Werkweek online 1: https://myalbum.com/album/Kxs6QmtjBuXc 
 
Ook interessant of leuk om te gaan doen voor de kinderen!(zie bijlagen).  
 
-Flyer Muziekschool 
-Bijlage EHBO  

https://myalbum.com/album/Kxs6QmtjBuXc

