Nieuwsbrief februari 2021

Mededelingen schoolbreed
De eerste maandbrief van dit kalenderjaar. Wederom werken we allemaal thuis of maken kinderen
gebruik van de noodopvang. Gelukkig hebben we een goed ingerichte online leeromgeving en bieden
we alle leerlingen online les. Natuurlijk gaat er dan wel eens iets mis, blijft het chromebook om een
wachtwoord vragen of is het schrift door het harde werk vol. Dit lossen we samen met elkaar op en
maken er het beste van. Ook nu weer waardering voor leerlingen, ouders en leerkrachten.
Op dit moment weten nog niet wanneer de scholen open gaan. Wat we wel weten is dat
- de scholen in ieder geval tot 8 februari gesloten zijn
- er op 29 januari door het kabinet opnieuw gesproken wordt over de route om te komen uit de
lockdown waarbij de opening van de basisscholen en de kinderopvangcentra de eerste
prioriteit zijn
- we u zullen blijven informeren zodra er meer bekend is én
- we tot het moment van heropening online lesgeven en er met elkaar iets van maken.
We zitten naast het online lesgeven niet stil. Afgelopen week zijn de nieuwe stepjes rekken op school
aangekomen. Meester Jack gaat deze komende week aan de buitenmuur bevestigen zodat we er
zodra de school weer open gaat gebruik van kunnen maken. Vanaf nu mogen de steppen dan ook niet
meer in de hal neergezet worden. Fijn dat er zoveel kinderen op de step naar school komen maar
binnen konden we ze niet meer veilig wegzetten. Buiten dus nu een officiële steppen berging! Als
kinderen hun step ‘op slot’ willen zetten het verzoek zelf een hangslotje mee te nemen. Hier zijn
kinderen zelf verantwoordelijk voor.
Daarnaast zijn er 20 nieuwe chromebooks bezorgd op school en in ons domein gehangen en wordt er
in groep 3/4 een nieuw digibord opgehangen.
Ten slotte zijn wij vanaf nu ook te vinden op instagram. We zijn te volgen via @fransnaereboutschool

Kwaliteitszorg
Als Kunst- en Cultuurschool vinden we het belangrijk dat het Kunst- en Cultuuraanbod ook een
plek vindt in onze lessen. Dan doen we op de Frans Naereboutschool onder andere met de inzet
van onze methodes KunstKabinet en eigen-wijs digitaal. Normaal gesproken bieden we
daarnaast ook workshops aan kinderen aan maar hoe doe je dat in deze periode? We zijn dan
ook erg blij dat we de mogelijkheid krijgen van de Stichting Kinderpostzegels om de kinderen in
de noodopvang workshops aan te kunnen bieden én een digitaal aanbod te kunnen gaan doen
aan de kinderen thuis.
Op dit moment verzorgt meester Chris muziekworkshops (Beat the Bucket), juf Lisette dans- en
beweeg workshops en juf Agnes teken- en kunstworkshops. Hier nemen de kinderen van de
noodopvang aan deel. Een weergave hiervan is op onze social media kanalen te zien. Voor de
kinderen thuis zijn deze leerkrachten digitale workshops aan het maken die we de komende
periode in de Classroom omgeving zullen zetten. Hier kan iedereen gebruik van maken en aan de
kunst- en cultuuractiviteiten deelnemen. Door verschillende ouders werd in de vragenlijst een
compliment gegeven voor het feit dat deze activiteiten ook zeker een plaats hebben in ons online
aanbod zodat kinderen niet alleen achter de computer zitten.
Vorige week hebben we onder de ouders een korte vragenlijst uitgezet over het
afstandsonderwijs. Wat fijn dat er zo snel door veel ouders gereageerd is met positieve reacties,
complimenten voor de leerkrachten én tips/ opmerkingen waar we verder mee kunnen. Daarnaast
zijn er de afgelopen weken naast vragen, soms wat gemopper wat heel begrijpelijk is in deze tijd,
ook veel mooie mailtjes binnen gekomen om ons een hart onder de riem te steken. Namens ons
allemaal hartelijk dank.

Naar aanleiding van de antwoorden is er door ons contact opgenomen met een aantal ouders om
te kijken wat we kunnen betekenen, hoe we de hoeveelheid thuiswerk nog beter kunnen
afstemmen en of er daadwerkelijk te weinig werk klaargezet wordt. Soms lieten kinderen namelijk
wel wat online werk liggen waar zij zeker nog mee aan de slag kunnen en in sommige specifieke
situaties is wat meer werk aangeboden.Hieronder een weergave van de uitkomsten.

Wij realiseren ons dat het geven van online onderwijs door ons voor ouders niet altijd makkelijk
is. Kinderen hebben u als ouder in meer of mindere mate nodig. Het is fijn om te merken dat
ouders ons aangeboden thuisonderwijs over het algemeen als ontzorging ervaren.
In de opmerkingen hebben veel ouders aangegeven dat het goed gaat met hun zoon/ dochter,
dat zij school, hun juf en/of meester en dat hun zoon of dochter hun klasgenoten mist. Wij
hopen natuurlijk allemaal de kinderen zo snel mogelijk weer op school te mogen ontvangen.

Rapporten
Op vrijdag 5 februari komt de school naar je toe! De leerkrachten hebben de afgelopen periode
rapporten geschreven en kinderen krijgen die op 5 februari. Omdat de kinderen niet op school zijn
komen we ze brengen. In de eerste Meet van vrijdagochtend 5 februari horen de kinderen van de
leerkracht tot hoe laat de leerkracht bereikbaar is op school. Daarna zullen zij de rapporten rond gaan
brengen en hopen natuurlijk kinderen en ouders thuis aan te treffen. Indien u er niet bent zal het
rapport in de brievenbus afgeleverd worden. De kinderen in de noodopvang zullen natuurlijk de hele
dag volgens afspraak opgevangen worden en hun rapport op school ontvangen.
In de week daarna vinden per Meet de rapportgesprekken plaats. Ouders ontvangen via de classroom
omgeving van hun kind een uitnodiging voor dit gesprek. Staat dit gepland op een moment waarop u
echt niet kan neem dan contact met de leerkracht op een andere afspraak in te plannen.

Data
Vrijdag 5 februari; rapport wordt thuisgebracht. Via de Meet hoort u vanaf wanneer, zie bovenstaand
bericht
Maandag 8 t/m vrijdag 12 februari; rapportgesprekken
Maandag 15 t/m vrijdag 19 februari; Voorjaarsvakantie

Nieuws uit de groepen
Groep 1/2
De afgelopen periode hebben we gewerkt rond het thema “Winter.” We hebben allerlei filmpjes
kunnen bekijken over dieren in de winter; vogels, de egel, de pinguïn en de ijsbeer. Daarbij hoorden
natuurlijk ook allerlei liedjes en verhalen. We hebben proefjes gedaan met water en ijs (het was heel
leuk om te zien hoe de ijshand langzaam weer ontdooide!) en met een thermoskan. We oefenden de
letter a (ahh) .
Tijdens de meets lazen we voor, deden we het spel “Wat ben ik’ en deden we een tekendictee! Ook
hebben we een hele dag activiteiten gedaan rondom het prentenboek Coco kan het. Alle kinderen
hebben de Voorleestas met daarin het prentenboek en het daarbij behorende knuffeltje gekregen.
Iedereen heeft heel hard gewerkt en wij zien de prachtigste knutselwerken voorbij komen! De foto’s
ervan plaatsen wij in classroom, dus neemt u gerust een kijkje!
Ouders en kinderen, bedankt voor jullie inzet!

Groep 3/4
In januari hebben we in groep 3/4 weer heel veel gedaan en geleerd. In de eerste week van de maand
hebben wij tekeningen gemaakt met lijnen, naar inspiratie van de kunstenaar Hundertwasser. Alle
tekeningen hebben wij verzameld in een document wat in de Classroom staat. Het was geweldig om
te zien! In dezelfde week hebben we het ook over planeten in ons zonnestelsel gehad en we hebben
daar tekeningen van gemaakt. Ook deze tekeningen waren geweldig om te zien! Verder in de maand
hebben we het nog over dinosauriërs gehad. We hebben geleerd welke soorten er waren en hoe ze er
waarschijnlijk uit hebben gezien. Ook hier hebben we tekeningen of schilderijen van gemaakt en alles
verzameld in ‘Het Grote Dinoboek van groep 3/4'. Daarnaast hebben we een lied over dino’s geleerd.
De laatste weken werken wij in het thema winter. We hebben ijskristallen geknipt om op het raam te
plakken en we hebben het gehad over vogels in de winter en andere dieren in de winter. We hebben
pindasnoeren gemaakt voor de vogels, zodat zij lekker wat te eten hebben in deze koude tijden. Ook
hebben we geluisterd naar muziek uit ‘Frozen’ en “de winter” van Vivaldi en we hebben een lied over
de winter geleerd.
Naast kunst en cultuur hebben we ook veel nieuwe dingen geleerd. Zo is groep 3 intussen in het
nieuwe boek van rekenen gestart met een ‘leskant’ en een ‘taakkant’. Dat was even wennen, maar zij
kunnen daar nu al goed mee overweg! Ook hebben zij kern 6 van Veilig Leren Lezen afgerond en zijn
zij gestart met kern 7. Groep 4 is ook gestart in een nieuw rekenboek, een nieuw taal werkboek én
een nieuw spelling werkboek in de nieuwe hoofdstukken. Goed bezig!
Als laatste willen wij alle ouders bedanken voor hun inzet in deze tijden van thuisonderwijs.

Groep 5/6
Na de Kerstvakantie zijn we weer hard aan het werk gegaan. Veel boeken en schriften hebben we in
januari uitgewerkt en inmiddels zijn we voor deze vakken in een nieuw boek of schrift begonnen.
Wat leuk om te zien dat iedereen goed mee doet met de online lessen en veel kinderen durven ook
vragen te stellen als ze iets lastig vinden. Daarnaast zien we dat sommige kinderen elkaar opzoeken
om samen te oefenen of om lekker te spelen na schooltijd, heel erg fijn.
Naast de reken-, taal- en spelling- en leeslessen hebben we 2 keer in de week ook een creatieve les
op het rooster staan. Zo hebben wij in januari bijvoorbeeld getekend met cijfers en maakten we een
sneeuwpop van een oude sok, zoals u hieronder kunt zien. Ook hebben we gegymd met
instructiefilmpjes van meester Anton en de CIOS-studenten en we leerden van alles over
snaarinstrumenten bij muziek.

Groep 7/8
Het leren gaat gewoon door, ook al werken we nu thuis. Groep 7/8 pakt het thuiswerken prima op. Zo
zijn de leerlingen meestal op tijd in de instructie meets, doen ze actief mee met de les en werken ze
thuis hard door. Een punt van aandacht blijft voor de meeste leerlingen het inleveren van het
gemaakte werk in Classroom. Sommige leerlingen zullen hier misschien wat hulp van een ouder bij
kunnen gebruiken.
In de afgelopen periode heeft groep 7 bij rekenen gewerkt aan het berekenen van korting en de
nieuwe prijs. Zeker met behulp van de verhoudingstabel lukt ze dit al aardig. Groep 8 is bij rekenen
volop aan de slag gegaan met het vermenigvuldigen en delen met breuken en kommagetallen. Knap
dat dit ze al zo goed lukt!
Tijdens dit thema van aardrijkskunde leert de groep alles over Noord-Amerika. We zoomen in op de
Verenigde staten, ‘The American dream’, bekijken met welke natuurrampen de VS te maken heeft en
leren over de gevolgen over de industrie en het verdwijnen daarvan in grote steden.

Intussen hebben ook alle leerlingen van groep 8 het adviesgesprek gehad waarbij zij samen met hun
ouders het advies voor het voortgezet onderwijs toegelicht hebben gekregen. De
voorlichtingsmomenten zijn bezig, dus zij kunnen nu gericht gaan zoeken naar een passende school
voor het vervolg na de basisschoolperiode. Spannend en leuk!
Naast de ‘gewone’ vakken zoals we die normaal ook altijd doen, is de groep ook bezig met andere
uitdagingen. Zo hebben zij allemaal kennis gemaakt met de rollen van de musical en zijn ze thuis aan
de slag gegaan met het uitvoeren van proefjes (en hebben deze aan de klas mogen presenteren!)
Ook hebben ze een start gemaakt bij het maken van een werkstuk, lossen ze raadsels op en krijgen
ze twee keer per week een superleuke opdracht van handvaardigheid van juf Anne.
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