
Eerste ervaringen en aanpassingen 

 

Tot nu toe merken wij dat het thuiswerken veel beter gaat dan 

tijdens de vorige lockdown. Door de vaste momenten in groep 3 

tot en met 8, kunnen we de leerlingen beter begeleiden en zit 

er meer ritme in de dag. Van veel ouders horen we terug dat dit 

erg prettig werkt.  

18 januari 2021 

Luuk Akerboom 

 

Per 1 januari hebben we een 

nieuwe conciërge. Luuk is,  

ondanks deze rare tijd, al volop 

begonnen. Dus wanneer u uw 

kinderen weer naar school brengt 

ziet u wellicht een nieuw gezicht. 

Welkom Luuk! 

 

Een tip en een top 

 

Wij doen ons best uw kind zo goed mogelijk onderwijs op  

afstand te geven, maar wij realiseren ons ook dat wij iets doen 

wat nog nooit eerder op deze schaal is gedaan. Als wij dingen 

kunnen aanpassen/verbeteren dan doen wij dat graag.  

Daarnaast is het fijn te weten wat wel goed gaat/gewaardeerd 

wordt. Wij willen u daarom vragen om ons via deze link een tip 

en een top te geven. Alvast bedankt! 

Corona besmetting? 

 

Ondanks het afstandsonderwijs horen wij graag of er thuis  

coronabesmettingen zijn. In de eerste plaats willen wij graag 

weten hoe het u en de kinderen vergaat en mogelijk vraagt het 

onderwijs hierdoor aanpassingen.  
 

Het testbeleid voor kinderen onder de 12 jaar is veranderd.  

Ook bij jonge kinderen die alleen verkouden zijn, wordt nu  

geadviseerd om ze te laten testen. Zeker nu de nieuwe, Britse 

variant van het virus ook op scholen rondgaat, stellen wij de 

gezondheid van alle kinderen, personeelsleden en ouders  

voorop. Is uw kind verkouden en/of zijn er andere corona-

gerelateerde klachten en maakt u gebruik van de opvang? Laat 

uw kind dan alstublieft eerst testen en pas weer komen bij een 

negatieve testuitslag.  

Cansu 

 

Cansu (gr. 5) heeft haar haren afgeknipt om te doneren. Van 

haar haren wordt een mooie pruik gemaakt voor kinderen met 

kanker of voor kinderen die verbrand zijn. 

Wat een geweldig actie en Cansu is nog 

steeds even mooi! 

  

Thuisonderwijs 

 

We hebben heel veel bewondering voor de wijze waarop u allen 

het thuisonderwijs regelt! Naast uw eigen werk, de zorg voor 

andere kinderen en overige verplichtingen, lukt het bijna ieder-

een om dagelijks het schoolwerk bij te houden. We zien dat de 

kinderen een grote mate van zelfstandigheid ontwikkelen bij de 

online lessen en regelmatig weer even inloggen om zelf hun 

vragen te stellen. Dank voor al uw inzet hierbij! 

 

Houd nog even vol en blijf gezond! 

Studiedag 19 februari 2021 vervalt 

 

Als de scholen weer opengaan in februari dan vervalt de 

studiedag op vrijdag 19 februari. De kinderen zijn dan    

gewoon welkom op school. Ze hebben al zoveel gemist. 

Studie(mid)dagen 

 

 Vrijdag 29 januari (studiedag/geen opvang) 

 Vrijdagmiddag 5 februari (alleen ‘s-middags/wel opvang) 

 

Deze (mid)dagen hebben de kinderen geen online les!! 

Protocol ‘Sociale Media’ 
 

Er is een nieuw protocol ‘Sociale Media’. U kunt deze lezen 

op de site. Hij staat onder het kopje  

Informatie -> documenten.  

Adviezen groep 8 

 

Groep 8 krijgt een apart bericht in Parro over de komende 

adviezen.  

NL doet-dag 

 

NL doet is verplaatst naar 28 en 29 mei 2021.  

Lessen en leerkrachten 

 

Sommigen onder u merken dat de kinderen op verschillen-

de manieren les krijgen of op een andere manier de feed-

back van de leerkrachten krijgen. Dat kan. Dat is altijd zo. 

Iedere leerkracht heeft zijn eigen manier van werken binnen 

de bestaande schoolregels. Enkele schoolregels zijn bijvoor-

beeld dat we op Snappet werken, dat we een bepaald aantal 

uren taal en rekenen geven dat we bepaalde methoden  

volgen maar daarbinnen is er vrijheid voor de leerkracht. Dat 

maakt dit vak zo mooi.  

 

Wat iedere leerkracht wel MOET doen is de doelen halen die 

de school en de overheid stellen aan die jaargroep. Dus de 

stip op de horizon is voor alle kinderen hetzelfde 

(alhoewel kinderen soms extra uitdaging krijgen of een extra 

steuntje in de rug nodig hebben), de manier waarop de  

leerkracht naar die stip toe gaat (en dus de manier waarop 

de leerkracht les en feedback geeft) kan verschillen.  

https://forms.gle/inWAUzCmSxco2o3K8

