Nieuwsbrief
9 april 2020

In deze nieuwsbrief:
- afstandsonderwijs, 5
korte vragen
- internetverbinding
- classroom
- foto’s van uw telefoon
naar uw computer
- data, geannuleerde
activiteiten
- nieuws uit de groepen

Inmiddels weer een week onderwijs op afstand achter de rug. Op dit moment weten we dat
we in ieder geval tot 6 mei geen school hebben en we rond 21 april meer horen. We weten
ook dat we morgen een lang weekend vrij zijn in verband met het paasweekend en volgende
week nog vier dagen doorgaan met het lesgeven op afstand zoals u inmiddels van ons
gewend bent.
Ook nu wil ik iedereen weer een compliment geven. Kinderen, ouders en leerkrachten die
samen verder werken aan schoolwerk.
Een collega directeur wees op de leerkuil die ook veel van onze kinderen kennen van school.
Inmiddels weten we dat deze leerkuil voor ons allemaal van toepassing is.

Voor alle ouders die de komende weken weer vol ‘leer’uitdagingen staan:
https://www.youtube.com/watch?v=fVGQ14RAKG0&list=RDfVGQ14RAKG0&start
_radio=1.
Voor nu wens ik u een mooi paasweekend toe en hoop dat u in gezondheid van
het mooie weer kunt genieten.
Nicole Dieleman

Afstandsonderwijs, 5 korte vragen
Een aantal ouders heeft de vragenlijst al ingevuld, mocht u dit nog niet gedaan
hebben wilt u dit dan nog doen? We zijn benieuwd naar wat we kunnen leren van
uw ervaringen!
Wil u via het openen van de volgende link de vragen voor ons beantwoorden?
Alvast hartelijk dank.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGCMXi67UloNjHB9PrbgMbpQB0Zn
zLumZUjxksG5i5nrzgYQ/viewform?usp=sf_link

Internetverbinding
In navolging van het landelijke initiatief om internetverbindingen beschikbaar te
stellen aan gezinnen zonder internet, zien we ook regionale initiatieven ontstaan.
Zo kunnen de leerlingen zonder internet op korte termijn gefaciliteerd worden
om alsnog onderwijs op afstand te volgen.
Mocht u thuis geen internetverbinding hebben en hiervoor in aanmerking willen
komen het verzoek dit kenbaar te maken. Stuur dan een mail naar
nicoledieleman@archipelscholen.nl
Er wordt daarna contact met u opgenomen .

Classroom
In de vorige nieuwsbrief hebben we u de linkjes gestuurd met de uitleg van
Classroom. Deze plaatsen we nogmaals zodat u makkelijk terug kunt kijken via
de nieuwsbrief als u het even niet meer weet.
Werken met Classroom via Cloudwise
Wat kan je doen in Classroom?
Opdrachten inleveren in Classroom

Foto’s van uw telefoon naar uw computer
Het is ontzettend knap dat in een korte tijd al zo veel kinderen en ouders van
groep 3 t/m 8, prima de weg kunnen vinden in Google Classroom. Het is een
goed en compleet systeem, waarbij al het leerwerk in dezelfde omgeving te
vinden is. Onderdeel daarvan is het gemaakte werk van uw zoon of dochter.
Door een foto te maken en deze in te leveren bij de betreffende opdracht kan de
leerkracht zien of de leerstof begrepen is en eventueel voorzien van feedback.
Er zijn een aantal mogelijkheden om foto’s te versturen vanaf uw telefoon, naar
de computer. Wanneer de foto op uw computer staat, kunt u het filmpje volgen
dat hierboven al genoemd is.
1. Via mail:
Wanneer u al een mail-app geïnstalleerd heeft op uw telefoon kunt u deze
gebruiken. Ga naar de gemaakte foto, kies voor de optie delen en klik de
mail-app aan die u gebruikt. Let op! Binnen Archipel zijn de emailadressen van de leerlingen beveiligd. Dit wil zeggen dat wanneer u uw
kind een mailtje naar dit adres wil sturen, hij of zij deze niet kan
ontvangen. U kunt de foto wel naar uw eigen mail versturen.
Kinderen met een eigen telefoon kunnen de Gmail-app downloaden.
Daarin kunnen ze hun eigen account toevoegen met het
voornaamachternaam@fransnaereboutschool.nl e-mailadres.

2.
Via de Google Drive-app
Een app die ook te downloaden is voor telefoon, is de Google Drive-app. Voeg
dan eerst het account van uw kind toe is deze app.
Ook nu gaat u weer naar de gemaakte foto en kiest u voor de optie delen. Kies
nu Google Drive en selecteer het account van uw zoon of dochter. De foto wordt
geupload naar de map Mijn Drive en is vanuit deze map nu ook op uw computer
te openen.
Via Whats-app web
Whatsappen doen we allemaal vanaf een telefoon of tablet, maar dit kan ook via
de computer. Stuur eerst een foto via whatsapp van het gemaakte werk naar
iemand die het geen probleem vindt om deze te ontvangen. Ga dan op de
computer naar https://web.whatsapp.com .
Om in de eigen whatsapp-omgeving te komen, staat er een QR-code in het
scherm. Deze kun je scannen door bij whatsapp op de telefoon naar instellingen
te gaan. Daar kunt u de optie Whatsapp Web aanklikken. Scan de QR-code en
uw whatsapp wordt op de computer geladen. Ga naar het gesprek waarin u de
foto heeft verstuurd en download de foto.

3.

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
De afgelopen week zijn we begonnen met het thema pasen/lente. U heeft allerlei activiteiten
toegestuurd gekregen. We hebben al gezien dat er mooie paasmandjes gemaakt zijn. Houdt u
de mail goed in de gaten: binnenkort zullen wij weer wat spulletjes klaar zetten die u kunt
komen ophalen. Het is fijn om u dan ook even te zien en te spreken. Alle ouders: bedankt
voor jullie inzet. En tegen alle kinderen willen wij zeggen:
Lieve kinderen van groep 1/2 ,
Bedankt voor jullie lieve berichten, mooie werkstukjes, tekeningen, foto’s.
Bedankt dat jullie laten weten dat jullie met veel plezier de activiteiten doen. Bedankt dat
jullie zo ontzettend goed bezig zijn. Wij zijn supertrots op jullie!
(P.s: vergeet niet om af en toe tegen die kleine kuikentjes te praten; dat vinden ze nl heel erg
leuk.)

Groep 3/4
Elke dag worden we handiger in het gebruik van Google Classroom.
We hebben elkaar voor het eerst gezien in een Hangout Meet, wat was dat leuk.
We konden niet in de echte klas zingen voor een jarige, maar er was een filmpje
met lied en muziek gemaakt voor in de Classroom en daarbij kon iedereen thuis
meezingen.
Volgende week gaan wij proberen om foto’s van ons werk te maken en te delen.

Groep 5/6
De leerlingen van groep 5/6 doen online mee aan de wedstrijd ‘zoek het
paaseitje’. We hopen dat we in de prijzen gaan vallen.
We hebben deze week alle leerlingen gezien in een Hangout Meet, dit was heel
erg leuk.
We zien dat de leerlingen ontzettend goed hun best doen op hun “digitale”
huiswerk. Er zijn ook al hele leuke opdrachten uit het Kunstkabinet gemaakt.

Groep 7/8
Fijn dat iedereen zijn weg in Google Classroom heeft weten te vinden. De klas is
hard aan het werk met reken, taal en spelling. Gelukkig staan er iedere dag ook
andere toffe activiteiten op het programma! We videobellen, verzorgen de
bloemkoolplantjes, leren over de EU bij Aardrijkskunde en jullie krijgen steeds
een leuke opdracht voor handvaardigheid, bedacht door juf Anne!
Nu weten jullie dus eindelijk waar dat wc-rolletje voor was.
Jullie zijn goed bezig 7/8!

