Verlenging afstandsonderwijs thuis
Afgelopen dinsdag heeft het kabinet duidelijk gemaakt dat de maatregelen die genomen zijn, verlengd worden
tot en met de meivakantie. Die boodschap kwam niet onverwachts dus we hebben als team de eerste fase
van het afstandsonderwijs inmiddels geëvalueerd. We zijn over het algemeen tevreden hoe de eerste fase
hiervan verlopen is en we gaan door op de huidige manier. We hebben het chatten ook geëvalueerd en het
blijft voor u als ouders een aandachtspunt om enige controle te houden op het chatgedrag van uw kinderen.
De leerkrachten zijn hier niet verantwoordelijk voor. We willen de chatmogelijkheid graag behouden en
onderstaande regels blijven daarom van kracht. We vragen u om hierbij betrokken te blijven. Dank voor uw
inzet!

Uit de enquête die we gehouden hebben, blijkt dat u als ouders/verzorgers, redelijk tot goed tevreden bent
over de manier van afstandsonderwijs die we hanteren. Daar zijn we blij om en geeft ons het vertrouwen dat
de kinderen op deze manier ook goed aan het werk kunnen (blijven). Bij moeilijkheden of problemen, schroom
dan niet op de leerkracht van uw kind(eren) te mailen.
Wat betekent de verlenging van het afstandsonderwijs voor de kinderen en voor u
Praktisch
● thuisonderwijs vindt in ieder geval doorgang tot en met vrijdag 24 april;
● de vakanties blijven staan zoals dit ook vermeld is in de schoolgids en op de website;
● in de vakanties zal er geen thuisonderwijs zijn. De kinderen, ouders en leerkrachten gebruiken die tijd
om nieuwe energie op te doen voor de periode die na deze datum volgt;
● concreet betekent dit dat er op Goede Vrijdag en Tweede Paasdag geen lesaanbod is voor de
kinderen. U en de kinderen zijn vrij vanwege het Paasweekend van vrijdag 10 tot en met maandag 13
april. Dit geldt ook voor de dag waarop de Koningsspelen zouden worden gehouden, vrijdag 17 april;
● vanaf maandag 27 april zijn de kinderen vrij in verband met de meivakantie die dan begint;

●

als er geen wijzigingen door de regering worden aangegeven, zal er vanaf 6 mei weer les worden
gegeven.

Inhoudelijk
● alle groepen gaan via Classroom werken en ook zullen er meer instructiefilmpjes voor groep 3 en 4
online gezet worden;
● we gaan iedere week (video)bellen met de kinderen uit onze groepen. We horen graag hoe het met ze
gaat. Vooral het videobellen is voor iedereen leuk om elkaar te kunnen zien en het groepsgevoel
wordt weer even versterkt;
● sommige groepen zullen materiaal of lessen toe gaan voegen voor de zaakvakken.
Opvang
● opvang wordt verzorgd voor kinderen waarvan de ouders werkzaam zijn in een vitaal beroep;
● als één van de ouders werkzaam is in een vitaal beroep dan is de primaire insteek dat de andere
ouder voor opvang zorgt;
● als dat niet mogelijk is, verzoeken we u contact op te nemen met de directie van de school;
● Op Goede Vrijdag en Tweede Paasdag is er geen opvang.
We hebben diepe bewondering en respect voor de wijze waarop u thuis het onderwijs aanbiedt, naast uw
eigen werk en huishouding!
Overeenkomst geleende chromebooks
De ouders die voor hun kind(eren) een chromebook (of meerdere) geleend hebben van school, hebben via de
administratie een overeenkomst toegestuurd gekregen per mail voor het gebruik van de chromebooks. Wilt u
deze overeenkomst ondertekenen en scannen? U kunt de ingevulde overeenkomst mailen naar
administratie@schakelvinkeveen.nl Mocht u niet beschikken over de mogelijkheid om te scannen dan vragen
we u de overeenkomst per post terug te sturen naar school of in de school brievenbus te doen.
Nieuws van de plusklas (juf Mandy)
Deze week is ook de plusklas weer van start gegaan. De kinderen die in de plusklas zitten hebben deze week
verschillende opdrachten ontvangen die aansluiten bij de huidige situatie.
Maandag stond er een opdracht klaar waarbij de kinderen zeepbellen moesten maken en hierin probeerde te
prikken met een vork, zonder de zeepbel kapot te maken. Dinsdag was het doel om jonge kinderen hun
handen te laten wassen. Er kwamen hele leuke reacties binnen! Houdt uw kind ook niet zo van handen
wassen, misschien helpt dit leuke versje van Arne:
spit spet spat,
maak je handen lekker nat
nu nog lekker heel veel schuim
op je vingers en je duim
doe wat schuim op je kin,
of maak een mooie schuimring
wat is dat leuk,
ik lig al in een deuk

Of maak samen een mooie poster, zoals Willem

Joëlle heeft ook een goede tip. Laat de kinderen eerst verf op hun handen smeren. Om dat eraf te krijgen
moeten ze wel langer dan 20 seconden hun handen wassen! Bij wie het echt niet wil lukken om de kinderen
hun handen te laten wassen, bel Madison. Misschien kan zij op gepaste afstand een liedje spelen op haar
gitaar. Dan wil iedereen wel handen wassen!
Woensdag deden de kinderen onderzoek naar de namen van een aantal ziekenhuizen in Nederland. Waar
komen deze namen vandaan? Konden zij zelf ook een naam verzinnen voor een ziekenhuis?
Op donderdag maakten zij een naambord, met 3D letters, voor hun fictieve ziekenhuis. Marije stuurde
onderstaande foto van het prachtige resultaat.

Vrijdag hopen wij de Grej of the day digitaal te bespreken en lekker aan de slag te gaan met programmeren.
Dit was maar een kleine greep uit alle prachtige resultaten! Er is goed gewerkt thuis!
Geboren!
In de afgelopen weken zijn er drie meisjes geboren! Anna Mulckhuyse uit groep 1a heeft een zusje gekregen,
Eva. Juf Gerjanne (die vorig jaar bij ons heeft gewerkt) en haar man hebben in diezelfde week ook een
dochter gekregen, Jiska. In het gezin van Nova Wagemakers uit groep 1b is deze week ook een meisje
geboren! Nova’s zusje heet Yuna. We feliciteren deze drie gezinnen van harte met de geboortes van hun
dochter en zusje en heel veel geluk met elkaar. We hopen dat jullie in deze bijzondere tijd zonder (of met een
klein beetje) kraambezoek toch kunnen genieten van de kraamtijd!
Ziekte
We horen ook van enkele gezinnen waarbij Corona erg dichtbij is gekomen. Voor degene die hierdoor ziek zijn
geworden; we wensen jullie veel sterkte, kracht en beterschap. En we geloven dat onze Schepper ook over
jullie leven waakt. We leven met jullie mee en dragen jullie op in ons gebed!
Schoolwas
In deze periode gaat de schoolwas gewoon door. Hanneke van der Velde zal hiervoor de ouders benaderen
die zich opgegeven hebben om af en toe die was te doen.
Ingekomen: online boekactiviteit

De komende weken krijgen de kinderen nog steeds vanuit huis onderwijs en speel je als ouder daar een
belangrijke rol in. Voor de meesten van ons is dat geen dagelijkse kost en blijft het zoeken naar wat het beste
past bij je kind(eren). Op de school van je (kind)eren lezen ze elke dag in een leesboek dat ze zelf hebben
gekozen. En doen hun leerkrachten in samenwerking met de bibliotheek alle moeite om de leesmotivatie van
de kinderen te vergroten.
Hoe kom je dan nu aan leuke, spannende of interessante boeken?
Op de site van de bibliotheek; bibliotheekavv.nl staan meerdere e-books. Deze zijn te downloaden met het
pasje van de bibliotheek. Ben je geen lid, dan kun je via de website gratis lid worden. Tussen 12:00 uur en
16:00 uur kun je de bibliotheek ook bellen, wanneer iets niet lukt.
In de bijlage staat een link naar een Youtube filmpje van ons met leuke boekentips, deze boeken zijn te
vinden zijn bij de e-books van de bibliotheek.
Daarbij hebben we ook wat leuke ontspannende activiteiten n.a.v. de boekentips verzonnen, waar je niet
veel voor nodig hebt.
Kortom ga op avontuur in en om je eigen huis, we maken er het beste van!
Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de Pijlstaartlaan!
Mvg, mede namens het team, Marius-Jan Breugem, directeur

