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Nieuwsbrief 14
Niet

naar school, maar onderwijs op
afstand
Sinds vorige week gaan onze leerlingen niet
naar school, maar volgen zij thuis onderwijs op
afstand. Dat vraagt veel van iedereen.
De kinderen zijn hun routine kwijt. Niet de
dagelijkse gang naar De Rietkraag, geen
contact met klasgenootjes en de leerkracht.
Sommige leerlingen ervaren het als leuk,
andere missen het schoolse leven en er zijn ook
kinderen die hier angstig van worden. Het is
goed om uw kind goed in de gaten te houden en
om het hier zo nodig met uw kind over te
hebben.
Als ouder bent u zomaar gepromoveerd tot
onderwijsassistent. Ook voor u een hele
uitdaging. Misschien vindt u het leuk, omdat er
altijd al een leerkracht in uw schuil ging of geeft
het u inzicht waar uw kind normaal gesproken
op school mee bezig is. Maar het kan ook lastig
zijn, omdat u de begeleiding moet combineren
met het thuiswerk, zijn de opdrachten niet
duidelijk, is de werkwijze u niet bekend of heeft
u de leerstof zelf niet meer helemaal paraat.
Schroom niet om het de leerkracht te vragen.
Wij zijn ervoor om uw kind en u te ondersteunen
in dit proces!
We kunnen het ons ook voorstellen dat het
moeilijk kan zijn om uw kind aan het werk te
krijgen. Mocht dit spelen, neemt u dan ook
gerust contact op met de leerkracht.
Voor de collega’s is het werken totaal anders.
Onze vertrouwde zekerheden zijn weggevallen
en we gaan iedere dag weer opnieuw de
uitdaging aan. Ontwikkelingen volgen elkaar
snel op. Er worden grote stappen gemaakt.
Sommige collega’s hebben het gevoel de hele
dag ‘aan te staan’. Natuurlijk is er tijd om de
leerlingen en u te helpen op afstand, maar er
moet ook tijd gemaakt worden om overleg te
voeren,
mogelijkheden
van
digitale
programma’s uit te zoeken, de weektaak samen
te stellen, filmpjes te maken en straks ook
instructie (in groepjes) te gaan geven. Mogelijk
ontvangt u van de leerkracht hiervoor een
tijdschema. Heeft u een vraag, mail deze dan
aan de leerkracht(en) van uw kind, dan kunnen
zij op een geschikt moment contact met u of uw
kind opnemen. Bent u zelf op bepaalde tijden
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niet beschikbaar, geeft u dat dan ook gerust
aan.
Over groepen met twee leerkrachten:
Als u vragen heeft en u neemt via de mail
contact op met de leerkracht, richt deze mail
dan aan BEIDE LEERKRACHTEN. De
collega’s hebben een taakverdeling en zij
kunnen dan beslissen wie contact met u
opneemt. We proberen bij die taakverdeling
rekening te houden met de werkdagen van de
collega’s.
Tenslotte nog even dit..
Er zijn collega’s die zelf schoolgaande kinderen
hebben die zij moeten begeleiden bij het
onderwijs op afstand. Wat voor u geldt, geldt
ook voor hen. Zij hebben alle begrip voor u,
want zij ervaren zelf wat het is om werk en
kinderen thuis te combineren. Ik hoop dat u ook
begrip heeft voor hun situatie.

A

fscheid juf Ingrid van groep 1-2b
Juf Ingrid van groep 1-2b was sinds de
kerstvakantie afwezig. Inmiddels heeft zij
besloten om per 1 mei 2020 ontslag te nemen
bij het schoolbestuur Opspoor.
We willen juf Ingrid bedanken voor haar inzet op
De Rietkraag en wensen haar het allerbeste
voor de toekomst.

V

anuit de kleutergroepen
We zien en horen dat iedereen erg z'n best doet
om regelmatig aan schoolopdrachten te
werken. Dat is fijn! Maar we beseffen maar al te
goed dat moeilijk kan zijn voor u om thuis alle
ballen hoog te houden. Dus wat op een dag niet
lukt, gaat de dag erop misschien wel goed.
Probeer daar ontspannen in te zijn.
De eerste belronde is geweest en het was heel
fijn om zowel de ouders als de kinderen te
spreken. Het werd erg gewaardeerd. Dit gaan
we wekelijks doen.
Juf Joyce heeft een groep aangemaakt in
ouderportaal om contact te onderhouden. Daar
kunnen we over en weer vertellen en laten zien
hoe het met ons gaat. Ook kunnen wij er leuke
ideeën op zetten die de kinderen thuis kunnen
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doen als ze er zin in hebben. We zijn steeds
bezig om nieuwe dingen te bedenken.
We hopen dat het qua gezondheid goed blijft
gaan met iedereen en dat we elkaar over niet al
te lange tijd weer zullen zien!
We
zijn
sportieve
school dus ook even
lekker bewegen:
hangen als een luiaard

dat
je
beweegt. De
opdracht is
om
een
ballon 10x
hoogte
houden en
daar mag je
ook
beide
voeten voor
gebruiken. We kwamen zelfs een filmpje tegen
waarin de ballon werd hooggehouden met een
spatel!
Groep 3 zet hem op, samen kunnen we dit!
TIP: Blijf vooral iedere dag lezen. Dat is namelijk
super belangrijk!

T

huiswerken met groep 4
De kinderen hebben nu een week thuis
gewerkt. Wij als juffen kunnen zien wat de
leerlingen digitaal verwerkt hebben. Wij hebben
gezien dat er keihard gewerkt wordt! Ook bij
nieuwsbegrip, iets wat nog helemaal nieuw was
voor de kinderen. Daar worden wij als juffen
enorm blij van.
We hebben natuurlijk ook mailtjes gehad van
ouders met vragen over de lesstof of de digitale
middelen. Ondanks dat het af en toe tegenzit,
blijven de ouders positief en lossen we het
samen op!

Maar ook hard aan het werk…

Een mooie olifant
gebouwd van duplo.

Bericht vanuit groep 3
De eerste week van het thuiswerken hebben we
gehad.
De kinderen van groep 3 hebben hard gewerkt.
Toch is het wel raar, zo op afstand. We zien de
kinderen niet werken, maar we ‘zien’ en horen
wel dat ze goed bezig zijn. We hebben van
sommige kinderen al filmpjes mogen bekijken
die ze gestuurd hebben. Filmpjes van wat ze
thuis doen en van de beweegopdracht. We
hebben
namelijk
in
groep
3
een
beweegopdracht
bedacht.
Naast
het
leerprogramma is het natuurlijk ook belangrijk

vertrouwen

De kinderen van groep 4 houden contact met
elkaar door filmpjes te plaatsen op Flipgrid. De
juffen zitten hier ook op; juf Kelly heeft een
tekenopdracht geplaatst en juf Franca een
rekenopdracht! Leerlingen mogen ook zelf
leuke filmpjes plaatsen. Donatella liet zien dat
zij nog druk aan het sporten is en Nigan blijkt
wel heel bijzondere huisdieren te hebben!
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om te vragen hoe het gaat en waar ze tegenaan
lopen. Met z'n allen maken wij er het beste van.

Juf Iris is watching you

Groep 5 praat u bij
De leerlingen van groep 5 zijn allemaal thuis
hun best aan het doen om te werken. De één
werkt snel, maakt veel en steekt er veel tijd in.
De ander werkt wat langzamer, maakt minder
en vindt twee uur werken meer dan genoeg. Dat
betekent dat sommigen al heel veel gedaan
hebben van het rooster dat tot 3 april gevuld is.
Anderen lopen precies op schema en een
aantal loopt iets op achter. Deze week hebben
vijf leerlingen hun flexibele vakantie. Daar wordt
natuurlijk rekening mee gehouden. Als zij zich
vervelen, mogen ze uiteraard opdrachten
maken. Doordat niet altijd alles online
bereikbaar is, hebben wij ervoor gezorgd dat er
ook wat op papier gedaan kan worden en mag
er een spreekbeurt gemaakt worden over een
zelf uitgekozen dier.
We krijgen terug van ouders dat enkele
opdrachten best veel tijd kosten voor een aantal
kinderen. Dat kan kloppen, want op school
merken we ook dat de ene leerling sneller werkt
dan de ander. Dat kan ook niet anders, want
niemand is hetzelfde. Het is voor iedereen
wennen, ook voor de juffen.
De leerkrachten zorgen ervoor dat er regelmatig
contact is met de leerlingen en ouders. Deze
week worden alle leerlingen een keer gebeld
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Het was voor een ieder erg wennen. Zowel voor
juf als voor kinderen en ouders. Inmiddels draait
het werken en raakt iedereen meer gewend.
Omdat de communicatie aanvankelijk niet erg
soepel verliep via ouderportaal, zijn wij een
groepsapp gestart. Daarnaast werk ik met
verzendlijsten, zodat de berichten nu
persoonlijk worden bezorgd en de groepsapp
overzichtelijk blijft.
Als juf volg ik de
online opdrachten
en ja dan kan het
gebeuren dat je als
leerling een bericht
krijgt
dat
je
bijvoorbeeld
je
spelling nog moet
maken. Big juf is
watching you!!
Tegen alle ouders
wil ik nog het
volgende zeggen:
Blijf naast “thuis-juf"
vooral ook ouder. Laat mij maar de strenge juf
uithangen en geven jullie de knuffel en
bescherming aan jullie kinderen. Ik ben enorm
dankbaar hoe jullie je inzetten. De flexibiliteit en
de creativiteit viert hoogtij. Dat is wel het mooie
wat er ontstaat uit deze mindere leuke periode.
Stay safe,
juf Iris

Werken

op afstand, maar ook heel

dichtbij
In groep 7-8 zijn we direct gestart in een
groepsapp met de leerlingen en de juf. Dit is
mogelijk, omdat alle leerlingen over een
mobieltje beschikken.
De lesstof van groep 7 en 8 vraagt om extra
instructie. Leerlingen kunnen direct appen en
videobellen met de juf voor uitleg of
inlogproblemen. Gemaakt werk wordt gedeeld
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met juf en de leerlingen ontvangen zo direct
feedback.
Het is natuurlijk wel vreemd in een groepsapp
met je juf en dan gaat ze je ook nog videobellen
(om 8.30 uur!!!!). Dat was wel even vreemd en
wennen voor sommige kinderen.

omkijken meer naar hebben. Zij krijgen dus
dezelfde lesstof als hun klasgenoten.
Ook voor deze kinderen geldt dat zij hun
klasgenootjes en vaste leerkracht erg missen.

Juf Saskia heeft ook een nieuwe hobby ontdekt.
Er is een ware vlogster in haar naar boven
gekomen. Bijna dagelijks zet ze een filmpje in
de app. Soms met extra instructie, uitdagende
challenges, inlogmogelijkheden of een strenge
toespraak als er te veel onzin in de groepsapp
geplaatst wordt. Maandag kregen de leerlingen
via een vlog de uitdaging om iets leuks te
creëren. Creatieve vakken staan niet op de
weektaak, maar moeten natuurlijk ook
gebeuren. De leerlingen mochten hun creaties
insturen. Hieronder een aantal creaties van
groep 7-8.

Ruben uit groep 8 heeft zijn creativiteit geuit in
het bouwen van een website. Bent u benieuwd?
Dan kunt u kijken op
https://ruben-graancirkels.webnote.nl.

Opvang op school
Voor de ouders met een beroep in de vitale
sectoren vangen wij tijdens de sluiting van de
school de kinderen op als het voor hen niet
mogelijk is om zelf opvang te organiseren.
Dit zijn kleine groepjes en sommige dagen een
enkeling. Tot 11.00 uur
bieden wij deze opvang,
hierna
worden
zij
opgehaald door de BSO.
In de 2,5 uur dat zij bij ons
zijn, werken wij hard aan
het
werk
dat
de
klasgenoten thuis doen,
zodat de ouders met vitaal
beroepen
hier
geen
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Ouders/verzorgers die werkzaam zijn in de
vitale sectoren en zelf geen opvang kunnen
organiseren, kunnen contact opnemen met
ondergetekende via directie@derietkraag.nl
Ik neem dan contact met u op.

Villa Pinedo
We zitten op dit moment in een roerige tijd met
veel nieuwe uitdagingen. Dit geldt voor ons
allemaal.
Waarschijnlijk kan je als gescheiden ouder de
komende weken best wat tips en adviezen
gebruiken. Veel ouders zijn meer dan ooit op
hun mede-ouder aangewezen, er moet
intensiever dan anders worden samengewerkt
tussen gescheiden ouders. De komende
periode zijn de kinderen hele dagen thuis. Deze
situatie vraagt veel van onze flexibiliteit.
Villa Pinedo biedt kosteloos een online training
aan voor gescheiden ouders. Zij willen graag
ouders helpen om de samenwerking
makkelijker te laten verlopen deze weken. Als
één ouder de training doorloopt, kan er al veel
in positieve zin veranderen. Ook uw kind(eren)
kunnen hulp krijgen.
Wilt u meer informatie dan kunt u contact
opnemen met juf Ellen, de intern begeleider. Zij
heeft informatie beschikbaar over het
aanmelden.

Oproep
Beste ouders,
Als huisarts wil ik graag het volgende onder uw
aandacht brengen.
Er is in de zorg een ernstig tekort aan de
beschermingsmiddelingen om zowel de arts als
patiënt te beschermen tegen het coronavirus.
Het gaat om:
Mondmaskers (ffp2 en ffp3, maar ook
‘normale’ stofmaskers)
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-

Plastic schorten

-

Veiligheidsbrillen
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A

genda
Misschien overbodig om te zeggen, maar
voorlopig
zijn
alle
activiteiten
geannuleerd.

-

Wegwerp overalls
Wegwerphandschoenen
Witte jassen (denk aan oude
doktersjassen, cosmetiek etc.)
Nu liggen veel van deze producten bij mensen
in de kast of in de schuur (het gaat veelal om
bouwmarkt- cq schoonmaakproducten!).

Careline van der Lippe

Bent u in het bezit van één of meerdere
bovenstaande middelen, zou u deze dan bij mij
(Draaikolk 63, ik zet een mand in de voortuin
waarin materiaal in een afgesloten plastic zak
gedeponeerd kan worden) of bij een andere
huisartsenpraktijk in willen leveren? Graag
liever niet bij andere zorginstanties inleveren,
omdat wij als huisarts landelijk de voorraad
bijhouden en controleren.
Twijfelt u of een beschermingsmiddel geschikt
is? Lever deze dan toch in, wij zitten er liever
mee verlegen dan om verlegen.
Ondanks alle stress en zorgen die het
coronavirus met zich mee brengt wil ik mijn
dank uitspreken aan de school die zich enorm
inspant om de (huiswerk)begeleiding van de
kinderen in goede banen te leiden. Daarnaast
heb ik veel bewondering voor de onderlinge
saamhorigheid die ondanks de gedwongen
afstand alleen maar lijkt te groeien. Laten we
vooral elkaar proberen te helpen waar kan!
Hartelijke groet,
Roxane Nuij (moeder van Benthe en Jonathan)
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