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Nieuwsbrief 15
De scholen gaan weer starten
Zoals u weet heeft de regering besloten dat met
ingang van 11 mei a.s. de scholen weer (deels)
open mogen. Dit onder strikte voorwaarden.
Naast de regelgeving vanuit de overheid stelt
ook het schoolbestuur richtlijnen op die wij
daarna weer passend maken voor De
Rietkraag. Voor ons een hele uitdaging die tijd
vergt. Als het team het conceptplan gemaakt
heeft, moet dit nog voorgelegd worden aan de
MR.
Zodra ons protocol definitief is, zullen wij u
hierover
informeren.
Mogelijk
zal
de
berichtgeving hierover plaatsvinden in de
meivakantie. Houd het Ouderportaal dus in
de gaten!
Natuurlijk is het team heel blij dat we weer
(deels) met de kinderen op school kunnen gaan
werken. De lessen in de klas zullen
gecombineerd gaan worden met werk dat thuis
gedaan kan worden. Dit laatste zal wel anders
zijn dan dat wij dat de afgelopen weken hebben
gedaan. Het spreekt voor zich dat het voor een
leerkracht niet mogelijk is om en in de klas les
te geven en digitaal voortdurend beschikbaar te
zijn. Ook hierover zullen wij u informeren.
Wij kijken er naar uit om vanaf maandag 11 mei
a.s. de leerlingen weer te ontvangen en
rekenen erop dat we samen met u een goede
herstart kunnen realiseren.

Kleuters in de Classroom
Maandag 6 april zijn ook
de kleuters
in de
Classroom gestart. Dit
zorgde de eerste week
voor
wat
opstartprobleempjes.
Maar na wat hulp op
afstand zijn nu alle
kleuters ingelogd in de
Classroom. Dit zorgt
ervoor dat de juffen nu
het werk en de foto’s en filmpjes van alle
kinderen kunnen bekijken en beoordelen. Hier
zien wij hele leuke resultaten van.
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We willen alle ouders even complimenteren met
het feit dat ze zo betrokken zijn en fijn
meewerken. Applaus voor de ouders!
Dikke knuffel van de kleuterjuffen

Bericht vanuit groep 3
Wat zijn de kinderen van groep 3 goed aan het
werk thuis. Wij zijn super trots op jullie en ook
op jullie ouders, want we zien en horen dat zij
jullie goed helpen.
Elke dag hebben wij contact met de kinderen via
Google Meet. We geven dan de instructie en
daarna kunnen de kinderen aan de slag.
Natuurlijk is er na de instructie ook een moment
voor leuke verhalen. Alex vertelde dat hij bezig
is met een grote lego-technic auto. Deze
konden wij meteen bewonderen. Hij is nog niet
af, maar wij zijn benieuwd hoe hij eruit ziet als
hij af is. Zet ‘m op Alex!
Leon had ook een leuk nieuwtje. Hij vertelde dat
hij een nieuw huisgenootje heeft gekregen, een
puppy. Abby is haar naam en we konden Abby
natuurlijk meteen zien via de liveverbinding,
hartstikke leuk!
Naast de instructies die wij geven in groep 3,
lezen de kinderen ons ook een stukje voor uit
een eigen gekozen boek. Dit doen ze
supergoed!
Lezen is in groep 3 heel belangrijk, dus denk
eraan: Blijf vooral doorgaan met iedere dag
lezen!
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Een bijzondere verjaardag
De kinderen en juffen van groep 4 vinden het
fijn om elkaar weer te spreken en te zien. De
online lessen verlopen steeds beter en zowel de
juffen als de kinderen worden er met de dag
handiger in.
Op dinsdag 21 april hadden we de eerst jarige
in ons midden! Keano werd 8 jaar! Hoe kun je
er voor zorgen dat je toch nog een beetje een
jarig gevoel krijgt in deze tijd? Keano wist daar
wel raad mee! Hij zat ’s morgens in beeld als
een echt feestvarken met ballonnen op de
achtergrond en zijn klasgenoten mochten
tussen 14.00 en 15.00 uur een traktatie uit de
voortuin komen ophalen! Heel leuk bedacht!

dat ieder kind op zijn of haar manier hard en
actief aan het werk is. Sommigen hebben zelfs
tijd vrijgemaakt om een spreekbeurt te maken
en deze te presenteren voor de camera. Wij
hebben mooie spreekbeurten voorbij zien
komen. Ook hebben we een keer in een kleine
kring een soort kringgesprek gedaan, want daar
hadden een paar kinderen behoefte aan.
Al met al hebben we er het beste van proberen
te maken. Hopelijk zien we elkaar na de
vakantie snel weer.

Thuiswerken groep 6-7
Inmiddels zijn alle leerlingen helemaal thuis in
het programma Google Classroom. Dagelijks
op vaste tijdstippen krijgen ze instructie.
Hebben ze nog vragen dan krijgen ze verlengde
instructie en sluiten we de dag gezamenlijk af in
de Meetbijeenkomst op Classroom.
In de Classroom van groep 6-7 staan er ook
andere opdrachten die ze
kunnen doen. Deze week het
maken van een vlinderdoos.
Via een instructiefilm kunnen
ze zelfstandig aan de gang.
De eerste vlinderdozen zijn al
af.

G

roep 5 praat u bij
De deuren van de school zijn alweer ruim een
maand gesloten en de klaslokalen leeg. Wij
missen de kinderen ontzettend en we merken
dat de middel van videobellen. Dat is natuurlijk
een kinderen het sociale contact met elkaar ook
missen. We weten dat ze soms online met
elkaar afspreken door mooie oplossing.
Groep 5 is in deze korte tijd gewend geraakt aan
onderwijs op afstand. We hebben verjaardagen
gevierd, gestoeid met de camera's en
microfoons. Wij zijn ontzettend trots op hoe
ieder zijn weg hierin heeft gevonden. We zien
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Ook heeft juf Iris samen met de klas de ritmeoefening BOOM-SNAP-CLAP gedaan. Wij,
klas 6-7, zijn er van overtuigd dat dit een nieuwe
rage in Oostzaan gaat worden. Hoe doe je dat
dan als juf op Classroom? Kijk maar naar de
foto. Een instructiescherm wordt geopend en de
kinderen kunnen dan zien wat ze moeten doen.
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ThuisBieb

Ondanks dat de kinderen inmiddels super goed
getraind zijn in het thuiswerken, kijken ze er
naar uit om na de vakantie weer naar school te
mogen gaan. Om elkaar weer live te zien en te
spreken en in hun eigen klas te zitten.

De ThuisBieb-app is toegankelijk voor iedereen.
Dus ook als je leerlingen géén lid zijn van de
Bibliotheek! In de app staan 100 e-books,
waarvan 21 titels voor kinderen tot en met 12
jaar, zoals Fien komt dat zien! van Harmen van
Straaten en Alaska van Anna Woltz. Met de
ThuisBieb willen de Bibliotheken iedereen die
thuiszit, dus ook kinderen, een hart onder de
riem steken in deze onzekere tijd.
In de bijlage bij deze nieuwsbrief treft u meer
informatie aan.

Zelfs de eindmusical gaat digitaal
In groep 7 en 8 wordt hard gewerkt via
Classroom en Meet. Naast de basisvakken
(lezen, taal, rekenen, spelling en begrijpend
lezen) wordt er door de leerlingen ook gewerkt
aan een werkstuk. Deze werkstukken hangen in
de Classroom, zodat leerlingen elkaars werk
kunnen bewonderen.
Ook het maken de leerlingen regelmatig een
rekenquiz van de aangeleerde stof. Dit zorgt
voor afwisseling in de rekenles en maakt ook
zichtbaar of de leerlingen het aangeleerde
kunnen toepassen. En zeg nou eerlijk.....welk
kind houdt niet van een quiz?
Ondanks dat de musical niet doorgaat in de
vorm die wij gewend zijn, wordt er wel al hard
gewerkt aan "de eindfilm" van groep 8.
Deze week hebben de leerlingen hun
musicalboekje ontvangen en zijn we begonnen
met de rolverdeling. De leerlingen die dezelfde
rol willen moeten (digitaal) auditie doen. Erg
spannend.....maar ook erg leuk!
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Agenda
Misschien overbodig om te zeggen, maar
voorlopig zijn alle activiteiten geannuleerd.
Mede namens het team wens ik iedereen een
fijne meivakantie toe
en we hopen elkaar in
goede gezondheid te
zien vanaf maandag
11 mei.
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