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Beste ouders,
Inmiddels zit de derde week van het thuisonderwijs erop, het zijn intensieve weken voor ons
allemaal en hoe graag we ook open willen en alle kinderen weer op school willen zien, het kan
helaas nog niet. De komende weken zullen we met elkaar de schouders eronder moeten blijven
zetten. Mocht u thuis met vragen zitten of het thuiswerken lukt even niet, dan kunt u contact met
ons opnemen. Soms helpt het om elkaar even te spreken en samen te kijken naar oplossingen. Nog
dagelijks krijgen wij verzoeken van ouders voor opvang op school. Wij zijn hierin aan regels
gebonden en mogen alleen de kinderen op school opvangen waarvan één van de ouders een
cruciaal beroep heeft en kwetsbare kinderen. Deze laatste groep kinderen wordt door de leerkracht
(in samenspraak met de intern begeleider en ondergetekende uitgenodigd).
In de week van 2 februari zal het kabinet tijdens een persconferentie wellicht aankondigen of en hoe
de basisscholen in de week van 8 februari hun deuren weer mogen openen. Het is goed mogelijk dat
dan aanvullende maatregelen en richtlijnen nodig zijn. De scholen krijgen net als u de informatie pas
tijdens de persconferentie en dat betekent dat we bij specifieke aanvullingen tijd nodig hebben om
ons protocol daarop aan te passen. Het kan dus zo zijn dat we u pas twee tot drie dagen na de
persconferentie kunnen informeren.
Met vriendelijke groet,
Debby Schouten-Coesel

Het opkikkertje van juf Rosanna
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Mijnschoolinfo wordt Parro
Alle scholen van TWijs gaan over op een nieuw administratiesysteem: Parnassys. Het team heeft hier
onlangs een training voor gevolgd en wij maken hier inmiddels gebruik van. Als ouder merkt u hier
niet zoveel van. Parnassys heeft ook een ouderplatform: Parro. Dit is vergelijkbaar met
Mijnschoolinfo. Kortgeleden hebben we gehoord dat Mijnschoolinfo stopt per 1 maart a.s.. Dit
betekent dat we binnenkort overgaan van Mijnschoolinfo op Parro.
U ontvangt morgen een uitnodiging om u aan te melden in Parro.
Tijdens de overgang naar Parro zullen zowel Mijnschoolinfo als Parro nog beschikbaar zijn, zodat
iedereen berichten en mailingen blijft ontvangen. Zodra iedereen over is, gaan we alleen Parro nog
gebruiken.

GGDflits Corona-moe
Hoe help je je kind zich aan de coronamaatregelen te houden? Wat als je kind bezorgd of angstig is?
En hoe voorkom je zelf dat je 'corona-moe' wordt? Op deze en andere vragen geeft presentatrice
Fiona antwoord in dit filmpje.
Meer informatie; Coronavirus - informatie voor ouders | NJi Coronavirus | Informatie over
ouderschap | Opvoeden.nl Coronavirus - informatie voor jonge kinderen | NJi tm 7 jaar Coronavirus
- informatie voor kinderen | NJi Coronavirus - informatie voor jongeren en jongvolwassenen | NJi
Maak je je zorgen over je kind? Of heb je zelf opvoedondersteuning nodig? Het is altijd mogelijk een
afspraak te maken met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige verbonden aan de school. Zij kunnen
meedenken, onderzoeken, adviseren en verwijzen. Een afspraak maken kan op werkdagen van 8.30
– 12.30 en 13.00 – 17.00 via 023 7891777 of frontofficejgz@vrk.nl

Nieuws uit de groepen
Groep 1-2B
Helaas is het nog steeds erg stil in de klas… We missen jullie ontzettend. Maar wat fijn om jullie zo
vaak online te zien! We zien jullie genieten tijdens het voorlezen en ook tijdens de kring momenten.
En wat hadden we een leuke bingo afgelopen vrijdag, super fanatiek was iedereen!!
Ook thuis wordt er hard gewerkt. We krijgen zulke leuke foto’s toegestuurd, zodat we toch kunnen
zien wat jullie allemaal aan het doen zijn! Die stoppen we natuurlijk meteen in jullie portfolio zodat
je later er nog eens op terug kan kijken. Hopelijk zien we jullie snel weer allemaal in de klas!
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Groep 3
Wat een mooie ijsberen zijn er teruggekomen op school. Knap gedaan hoor.
Het is hier nu gelukkig iets gezelliger.
Natuurlijk mis ik wel alle leuke momenten in de klas. Maar in de Google Meet bijeenkomsten is
iedereen gelukkig wel bijna altijd aanwezig. Uitleggen in de klas gaat stukken sneller, makkelijker en
gedifferentieerder maar het is wel goed om alle kinderen elke dag even te zien en te spreken.
Met lezen gaan we de komende periode oefenen met woorden die eindigen op een b en een d.
De –ng hebben we in kern 7 al geleerd. In kern 8 komt daar ook de –nk bij. Ook gaan we oefenen
met woorden met sch/schr/ch en verkleinwoorden.
Met rekenen oefenen we de hele en de halve uren. Dat lukt al best goed. Iets lastiger wordt het als
je moet aangeven hoe laat het een half uur eerder of later is. Maar dat onderwerp komt gelukkig
nog heel vaak terug. Bij de periode doelen horen deze periode de verliefde harten, de
tweelingsommen en de getallenrij t/m 50. Voor dit laatste doel spelen we af en toe burenbingo met
de hele klas. Vorige keer kon ik maar 16 kinderen in beeld zien terwijl er 24 kinderen meededen. Dat
was een beetje jammer maar.... ik heb mijn computer nu zo ingesteld dat ik wel 30 mensen tegelijk
kan zien. Dus.... bij de volgende burenbingo kan ik degene die bingo heeft meteen zien!
Succes en sterkte weer met al het thuiswerk en alle ouders bedankt voor de begeleiding!
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Groep 5
Graag hadden we op deze plek gezet dat dit de laatste nieuwsbrief zou zijn in de lockdown en dat we
aanstaande maandag weer naar school zouden gaan, maar helaas gaat dat niet door. We zullen nog
even in deze situatie door moeten werken.
Sommige kinderen vinden het heel vervelend om niet in de klas te werken. Andere kinderen lukt het
aardig thuis of vinden het zelfs wel fijn. De situatie is zoals die is, we kunnen het niet veranderen.
Hieronder zullen we een paar tips geven, om het werken thuis wat te structuren, ook voor jullie als
ouders.
De kinderen zijn gewend om met de weektaak te werken. In de klas plannen ze met ons, nu gebeurt
dat thuis. Bij de verdeling van het werk over de dagen is het handig om elke dag iets van rekenen,
taal en spelling te doen. De andere vakken kunnen de kinderen gelijkmatig over de dagen verdelen.
De kinderen moeten zelf goed bijhouden dat ze afkleuren wat ze afhebben. Zo houden ze overzicht
en rust.
Op school leggen de kinderen hun kaartje op rood, schrijven hun vraag op een briefje en gaan ze
verder met het werk wat ze wel begrijpen. Dit kunt u thuis ook mooi doen. Ze voorkomt u dat u elke
keer uit uw eigen werk gehaald wordt voor een vraag en kunt u alle vragen in een keer
beantwoorden. Lukt het u niet de vraag te beantwoorden omdat u andere 'taal' spreekt dan wij, dan
kunt u de vraag aan ons stellen.
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Op school hebben we om 10.00 uur en 12.00 pauze. Dat hebben we niet voor niets. Het is voor
kinderen belangrijk om even te bewegen en frisse lucht binnen te krijgen. Doe dit thuis ook, dan kan
er na de pauze weer met nieuwe concentratie gewerkt worden.
In ons aanbod aan lessen proberen we alle vakken aan de orde te laten komen. Natuurlijk is het veel
minder dan wanneer we op school zijn, maar we moeten roeien met de riemen de we hebben. Om
ook het werken in projecten aandacht te blijven geven, hebben we deze keer gekozen voor het
thema 'proefjes´. In de weektaak staat elke week een opdracht om een proefje te doen.
Op donderdag bij het wisselmoment is er een uitleg om mee te nemen en spulletjes indien nodig.
De proef kun je thuis doen alleen, met broertjes en/of zusjes of een klasgenoot. Op dinsdag worden
de proefjes in de online les nabesproken, dan moet je het proefje gedaan hebben.
Als laatste wil ik u het volgende vertellen. Aan het einde van ons vorige project 'vleermuizen´, is de
vleermuizenvrijwillliger Bas van Vlijmen van de Bavo op de Grote Markt in de klas geweest om onze
vragen te beantwoorden. De kinderen hadden heel goede, leuke, interessante vragen geformuleerd,
die we van te voren al aan de expert hadden opgestuurd. Bas had er veel werk gemaakt, door foto's,
kleine filmpjes en verhalen mee te nemen die aansloten op de vragen van de kinderen. Het was een
heel leuke middag. Tot mijn grote verrassing stond er op de NOS-app een interview/filmpje met Bas
en de organist van de Bavo over de vleermuizen in de Grote Kerk. Misschien leuk om even samen uw
kind te bekijken. De titel van het artikel is: vleermuizen poepen en plassen op Haarlems kerkorgel.
Groep 7
Wat een tegenvaller was het zo net voor de kerstvakantie. Abrupt moesten we op dinsdag afronden
en alle spullen mee naar huis geven voor het thuiswerken. Geen gezellige kerstviering en geen
vrolijke stemmen in de school. Inmiddels zijn we alweer een paar weken thuis en online aan het
werk. En dat vraagt veel van de kinderen maar ook van de ouders. Wat doen jullie het goed met
elkaar! Dat verdient echt een groot compliment.
Gelukkig zien we de meeste kinderen elke dag wel even online. Maar het blijft onderwijs op afstand
en we zien en merken veel minder dan in de klas. Verschillende ouders hebben al contact met ons
opgenomen omdat er iets niet lekker liep. Vaak konden we dan samen wel een kleine aanpassing
bedenken die ervoor kan zorgen dat het thuisonderwijs voor dat kind prettiger gaat. Wij zien van
afstand de frustratie, stress of verveling van een kind niet dus trek aan de bel indien nodig.
Wij kijken uit naar de dag waarop we alle kinderen weer veilig in de klas kunnen begroeten!

