Beste ouders,
Het thuiswerken valt ons allemaal niet mee. Zo zijn jullie naast ouder ook
gepromoveerd tot leerkracht. Een hele opgave, daar hebben wij alle begrip voor.
Wellicht stelt het jullie gerust te weten dat wij voldoende zicht hebben op de
ontwikkeling van de kinderen. Wij herhalen dan ook het volgende: blijf kijken
wat haalbaar en gezond voor jullie en het kind is. Als de situatie thuis
ingewikkeld wordt en het programma van school hier echt niet bij aansluit, trek
dan aan de bel bij de leerkrachten. Wij denken graag met jullie mee.
Nieuw weekplan
De weekplanning blijft grotendeels gelijk. Er zijn een paar wijzigingen:
•
•
•
•

We bellen langer in met de kinderen die moeite hebben met rekenen;
We hebben de Wereldoriëntatieopdrachten specifieker gekoppeld aan
verschillende vakspecifieke doelen;
We hebben het werk taliger gemaakt, zodat ook wij het lezen in de bouw
blijven stimuleren;
Het is fijn als de kinderen, wanneer ze dit willen, ons hun gemaakte
opdrachten mailen. Wij printen ze uit en hangen ze in de bouw, zodat de
kinderen, wanneer het fysiek onderwijs weer start, trots kunnen zijn op
hun gemaakte werk.

In de bijlage vindt u een aangepast weekplan, zoals deze vanaf maandag ook
met de kinderen wordt gebruikt.
Rekenen
De kinderen, voornamelijk uit groep 6, lopen tegen hele moeilijke sommen aan.
Zij kunnen dan gefrustreerd raken. Wij blijven tot 10u online om de kinderen die
vragen hebben of veel fouten maken extra te kunnen helpen. We zien echter ook
dat niet alle kinderen hiervan gebruik maken. Wilt u dit ook nogmaals onder de
aandacht brengen bij uw kind. Tot uw geruststelling zien we ook dat over de
gehele bouw in de lijn der verwachting wordt gescoord. Wij maken ons dan ook
geen zorgen, maar plannen na de lockdown toch (voor alle zekerheid) nog
voldoende herhaallessen.
Daarnaast hebben wij in de Classroom een link geplaatst naar een site waarop
de kinderen extra kunnen oefenen met de tafels. We merken dat het bij een
aantal groep 5 kinderen nog te lang duurt voordat ze een tafelsom kunnen
beantwoorden.
Spelling
De kinderen zaten nog steeds in de remediërende weken. Alles wat we
aangeboden hebben was herhaling. We hebben veel mooi gemaakte opdrachten
gezien. Heel fijn! Vanaf komende week zullen wij ook nieuwe theorie aanbieden.
Het is belangrijk dat alle kinderen bij de instructie aanwezig zijn. We beginnen
met het aanbieden van interpunctielessen. Ze leren het juist toepassen van
onder andere het vraagteken, aanhalingsteken, de dubbele punt en het
uitroepteken.

Wereldoriëntatie opdrachten
Daar waar we in de afgelopen twee weken vooral hebben ingezet op de
Jenaplanessentie Ondernemen, zullen we de komende week meer gaan inzetten
op vakspecifieke doelen. Zo krijgen de kinderen vanaf komende week begrijpend
lezen, Engels en werkwoordspelling. Schrik niet, ook dit is grotendeels
zelfstandig te maken én wordt heel gestuurd aangeboden door de leerkrachten.
Portfolio
We missen nog een aantal portfolio's per groep. Zouden jullie deze z.s.m. naar
school kunnen brengen.
Fysiek onderwijs
Hoewel wij afhankelijk zijn van het besluit dat genomen wordt in Den Haag
bereiden wij ons alvast voor op de terugkomst van de kinderen. Daar verheugen
wij ons namelijk enorm op! Wij houden in het programma, na de lockdown,
opnieuw extra rekening met de sociaal-emotionele impact die de lockdown op de
kinderen gehad kan hebben.
Complimenten
Nogmaals dank voor alle complimenten. We hangen ze graag op ons 'To-do'
bord. Ook de tips hebben we meegenomen en we hopen dan ook dat dit vanaf
komende week terug te zien is in het weekplan.

Warme groet,
Christine, Soumaya, Yvet, Rosa en Youri

