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Coronavirus
Wat een vreemde situatie, de school is gesloten. De eerste week van thuis
leren zit erop. Ik ben trots op de medewerkers van school die heel hard werken
om het thuisonderwijs zo goed mogelijk vorm te geven, trots op de kinderen die
thuis keihard werken en leuke dingen met ons delen en trots op jullie als
ouders die naast het eigen werk ook de eigen kinderen thuisonderwijs geven.
Wij kunnen natuurlijk niet inschatten hoe alles gaat verlopen en weten niet
wanneer de school weer open gaat. We houden u als ouder wekelijk op de
hoogte met een nieuwsbrief of indien nodig en mogelijk eerder via een mail.
Mochten er vragen zijn dan weet u dat wij tussen 10 en 14 uur telefonisch en per
mail bereikbaar zijn. Fijn dat dit gedaan wordt zodat we kinderen en ouders op
afstand kunnen helpen en vragen kunnen beantwoorden. Mocht u er tegen aan
lopen dat u geen computer, laptop of chromebook heeft waar uw kind op kan
werken vraag ik u hierover ook contact op te nemen met de leerkracht van uw
zoon of dochter. Kinderen kunnen met een gebruikersovereenkomst een
chromebook van school lenen waardoor zij hun werk op een goede manier
kunnen maken.
Nicole Dieleman

Bericht vanuit het bestuur
Beste ouders en verzorgers van de leerlingen van Archipel,
Volop bent u en zijn wij bezig met het geven van thuisonderwijs aan uw kind of
kinderen. Van pakketjes met schriften en boeken tot het werken via een device
waardoor er gebruik gemaakt kan worden van allerlei programma's met lesstof.
U wordt daarover geïnformeerd door de leerkracht en door de directeur van de
school. Ik wil u, als bestuurder van Archipel Scholen, hartelijk danken voor uw
inzet. Dit doet u allemaal naast uw andere dagelijkse bezigheden, die ook
veranderd zijn vanwege het Coronavirus. Ik kan u aangeven dat de
leerkrachten, onderwijsassistenten en directeuren van Archipel Scholen zich
maximaal inzetten om het onderwijs voort te zetten, ondanks de afwezigheid
van uw kinderen en onze leerlingen van de achttien Archipel Scholen.
Ik wil u en uw gezin veel sterkte toewensen in deze heftige tijd.
Met vriendelijke groet,
Henk Zielstra
Voorzitter College van Bestuur Archipel Scholen

Classroom
Vanaf aanstaande maandag 30 maart gaan de groepen 3 t/m 8 werken vanuit
Classroom. Hier zal de dagelijkse planning op worden gezet en deze wordt dus
vanaf aanstaande maandag niet meer via de e-mail verstuurd. Classroom is
beschikbaar via het Cool Portaal via Cloudwise. Via deze twee video’s legt juf
Nadine uit hoe je in Classroom kunt komen:

Werken met Classroom via Cloudwise en Wat kan je doen in Classroom? Wij
verwachten dat de kinderen uit de hoogste groepen hier snel zelf mee kunnen
werken, groep 8 werkt er al mee. Groep 3/4 heeft wellicht wat hulp nodig bij het
klaarzetten, maar worden daar vast ook vanzelf handiger in! Dit alles geeft wel
een hele boost aan de digitale vaardigheden van de leerlingen (en de
leerkrachten!).
Handig van Classroom is dat de leerkrachten kunnen meekijken in het digitale
werk van de kinderen en dat we heel makkelijk links met instructiefilmpjes
kunnen toevoegen.
Ook de kinderen kunnen via Classroom informatie delen met hun leerkrachten
(via privé reacties) en met de kinderen (lesgroepreacties) uit de klas.
Wilt u met uw kind(eren) kijken of ze in de Google Classroom kunnen
komen? Lukt dat niet, laat dat dan even weten aan de leerkracht van uw
kind(eren).
De kinderen uit groep 1/2 werken op dezelfde manier zoals we al deden.

Bewegingstip
https://www.despelles.nl/ Dit is een site die gericht is op het
basisonderwijs en elke dag nieuwe spellen zal toevoegen! En er is
een you-tube kanaal met allerlei challenges:
https://www.youtube.com/channel/UC98cRJseROe_P-FkYrZEL-g

Data, geannuleerde activiteiten
- Eindtoets groep 8, het al eerder gegeven schooladvies is nu
leidend
- Verkeersexamen groep 7/8
- Koningsdag
- Archipel rekendictee
- Schoolvoetbal
- Bovenbouwfeest. Met de leerlingenraad zoeken we naar een
Mogelijke nieuwe datum als we weer op school zijn.

Nieuws uit de groepen
Groep 1/2
We begonnen in maart met het thema kunst en wat hebben we fijn gewerkt aan
onze opdrachten op school. Alle mooie huisjes staan op een rij.
En nu is het zo vreemd in de klas: stil, leeg..
Gelukkig kunnen we thuis ook veel doen en we hebben gehoord en gezien dat
jullie thuis soms doorgaan met de werkjes van de klas!
Het is voor ons allemaal wennen en ook wij zoeken naar een goede manier om
de kinderen leuke activiteiten aan te bieden. Via de mail houden we jullie op de
hoogte en bij vragen mag u ons bellen of mailen. We vinden het ook leuk om te
horen hoe het gaat en wat jullie allemaal doen. Stuur dus gerust een berichtje!

Groep 3/4
De eerst twee weken van maart waren gezellig druk met doen, denken en
zingen over “huizen in de kunst” en de opening van de Kinderkunstweek. De
ontwerpen, de boeken, de grote kartonnen dozen, ze liggen nu allemaal te
wachten in een stil lokaal.
Daar waren de juffen de eerste “stille” dag druk bezig met het maken van
lespakketten voor iedereen. De volgende dag zijn al die pakketten bezorgd,
zodat de kinderen zich thuis niet hoeven te vervelen!
Bij een “belrondje” werd verteld dat er kinderen zijn die al na het opstaan vragen
welk huiswerk ze mogen doen.

Groep 5/6
Het is maar stil op school. Af en toe zien we een leerling die een schrift komt
ophalen of op school is, omdat ouders moeten werken. We missen alle kinderen
natuurlijk heel erg. Gelukkig krijgen we soms ook berichtjes van kinderen over
hoe het met ze gaat. Zo weten we dat veel kinderen zich thuis vervelen ;) en
heeeeel graag weer naar school willen. Wij zijn druk bezig om te werken aan
manieren om contact met jullie te hebben.

Groep 7/8
In de situatie zoals hij nu is lijkt het mij eerst op z’n plaats om alle kinderen een
dik vet compliment te geven. Het is knap dat jullie zo flexibel met de veranderde
dagelijkse routine omgaan en dat jullie zo serieus met het schoolwerk bezig zijn.
Het is jammer dat we minder contact kunnen hebben en daardoor misschien
ook wel leerzame momenten met elkaar missen.
Maar… het is ongelooflijk hoeveel dingen jullie in de afgelopen twee weken
hebben geleerd! Bijna de hele klas heeft zich opgewerkt tot een Google-Drivepro; je hebt leren mailen; je hebt misschien wel je broertje of zusje geholpen met
het maken van schoolwerk; je hebt wat geholpen in het huishouden… allemaal
leermomenten die ook zo ontzettend belangrijk zijn en waar we niet per se op
school aan toe komen.
In de komende weken gaan we dit rijtje met leermomenten nog verder
aanvullen. Zo gaan we aankomende maandag van start in de Google-

Classroom en krijgen jullie een masterclass videobellen via Google-Hangouts
meet.
Blijf je inzetten, vraag hulp waar nodig en bied hulp waar je dit kan, zodat we
ook nu we even niet echt bij elkaar kunnen zijn, toch van elkaar blijven leren.
7/8: ik ben trots op jullie!

