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Onderwijs op afstand en meivakantie
Wat op 16 maart begon met een sluiting van de scholen voor onbepaalde tijd duurt tot op
heden voort. De scholen zijn nog gesloten, we bieden de kinderen onderwijs op afstand. De
afgelopen weken is er door kinderen, ouders en leerkrachten hard gewerkt en alles aan
gedaan om het onderwijs op afstand te bieden en te volgen. Dit is zeker geen gemakkelijke
taak en vraagt van iedereen veel. Nogmaals dank voor ieders inzet in deze onzekere
periode. Daarnaast bedankt voor het invullen van de korte vragenlijst. 26 Ouders hebben
deze vragenlijst ingevuld. Over het algemeen zeer positieve reacties en mooie tips waar we
als school iets mee kunnen en doen.
Maandag 20 april tot en met woensdag 5 mei hebben alle kinderen dan ook een verdiende
vakantie. Hierin hoeven ze niet voor school te werken en gunnen we alle kinderen de tijd om
uit te rusten en leuke dingen te doen. Deze vakantie zal anders zijn dan alle andere
vakanties. De kinderen zullen vooral veel in en om huis spelen. Archipel heeft dan ook een
vakantieboekje samengesteld met allerlei activiteiten om te doen als kinderen zich even
vervelen. Deze zal worden meegestuurd met de nieuwsbrief. U hoeft er geen gebruik van te
maken maar om ideeën op te doen als u kinderen zich vervelen.
Op 21 april zal het kabinet meer duidelijkheid gaan geven over de periode na 28 april en
mogelijk opening van de scholen. Op woensdag 22 april vindt daar een Archipelbreed
directieberaad plaats. Zodra ik ouders meer duidelijkheid kan geven wat dat gaat betekenen
voor school zal ik u per mail informeren. Op 4 mei zullen alle Archipelscholen een studiedag
organiseren voor leerkrachten om met elkaar de organisatie verder vorm te gaan geven van
het onderwijs vanaf 6 mei, hoe dit onderwijs er dan ook uit zal zien.
Mocht het nodig zijn ben ik ook in de vakantie per mail bereikbaar
nicoledieleman@archipelscholen.nl
Ik wens dan ook iedereen, ondanks de bijzondere tijd waarin wij leven, een goede gezonde
vakantie toe.
Nicole Dieleman
Directeur Archipelschool Frans Naerebout

Vormingsonderwijs
Op school werken de kinderen iedere week samen met de groepsleerkracht, juf Co en juf
Petra aan een thema. Nu we niet op school zijn hebben de kinderen wel contact met hun
groepsleerkracht maar niet met juf Co en juf Petra. Beide juffen hebben een bijdrage voor
deze weekbrief gemaakt waar kinderen juf Co kunnen horen
https://drive.google.com/file/d/1-dcVzVJLqiA-aJQN3t2cqWuoSjZ2rzhN/view?usp=sharing

en juf Petra kunnen zien.
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Data geannuleerde activiteiten
-

Eindtoets groep 8, het al eerder gegeven schooladvies is nu leidend.
Verkeersexamen groep 7/8
Koningsdag
Archipel rekendictee

- Schoolvoetbal
- Sportdagen groep 5 tot en met 8
- 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 hebben deze weken bijna iedereen telefonisch gesproken.
Leuk om even tóch contact te hebben met elkaar. En de kinderen
maakten weer prachtige werkstukken; voor Pasen en voor het
thema Lente. (Hiernaast ziet u een knutsel van Saar.) En nu is het
dan bijna meivakantie. We hopen dat jullie met elkaar een fijne tijd
zullen hebben en ondanks alle beperkende maatregelen leuke
dingen kunnen doen en lekker uit kunnen rusten!

Groep 3/4
De kinderen en ouders of grootouders hebben thuis weer veel gedaan. Of het nu een Paasknutselopdracht was of een meetopdracht, er is serieus aan gewerkt. Zelfs de jongste thuis
doet soms mee.
Veel kinderen hebben via de telefoon later horen hoe het gaat met lezen.
Bij de video ontmoetingen via Hangouts hebben kinderen verteld dat zij baat hebben bij de
instructiefilmpjes in de Classroom, dus wij proberen zoveel mogelijk filmpjes te maken.
Op de Koningsspelendag-die-niet-doorgaat hebben wij weinig huiswerk en een Hangout
Meet ontmoeting met de hele klas waarbij iedereen en alles oranje opgesierd zal zijn.
Er worden tips voor (veilige) spelletjes thuis gedeeld.
U ziet Jens de rekenopdracht “meten” maken en het Paasknutsel resultaat van Raf.

Groep 5/6
We hebben een lekker lang Paasweekend gehad en we hebben genoten van het goede
weer. Met groep 5/6 hebben we meegedaan met een Paasactie van cloudwise, waarbij we
het ‘digitale’ paasei moesten zoeken op het schoolportaal. Veel kinderen hebben deze
gevonden en een foto hiervan opgestuurd. We hebben helaas nog niets over onze inzending
gehoord. Ook deze week zijn er weer veel kinderen aan het knutselen geweest met de
handvaardigheidsopdracht. Wat zijn ze leuk geworden!

Groep 7/8
Het is goed om elkaar te zien tijdens het videobellen. Het is zelfs zó gezellig dat de klas vaak
nog een hele poos verder aan het kletsen is, wanneer de juffen allang zijn uitgecheckt. Tof!
De groep is in de afgelopen weken bezig geweest met alle standaard vakken zoals rekenen,
taal en spelling, maar hebben ook volop gewerkt aan aardrijkskunde en Engels. Het thema
van aardrijkskunde is nu een heel eind afgerond waardoor we na de meivakantie aan de slag
kunnen gaan met het laatste thema van geschiedenis.
Ook is er in de afgelopen periode hard gewerkt aan de werkstukken. Ze zijn bijna allemaal
binnen, ik ga zit al volop met mijn neus in een aantal exemplaren. Jullie horen snel over de
resultaten.
Maar… nu eerst: meivakantie!
Geniet ervan, en ga jezelf even lekker opladen!
Vaio is alvast begonnen ;)

