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Ouderbrief 2 – thuisonderwijs  
 

Agenda 
Vrij. 20 maart Ouderbrief 2 thuisonderwijs wordt gemaild naar ouders 
Zo. 22 maart Weektaak/info groep 1 t/m 8 wordt gemaild naar ouders 
Ma. 23 maart Video(bellen) met leerlingen groep 1 t/m 8 
Di. 24 maart Teamoverleg via videovergadering 
Woe. 25 maart Video(bellen) met leerlingen groep 1 t/m 8 
Do. 26 maart ----- 
Vrij. 27 maart Teamoverleg via videovergadering 
Vrij.  27 maart Ouderbrief 3 thuisonderwijs wordt gemaild naar ouders 
Zo. 29 maart Weektaak/info groep 1 t/m 8 wordt gemaild naar ouders 
 

Thuisonderwijs zonder fysiek contact 
Vanaf maandag 16 maart 2020 zijn alle scholen gesloten i.v.m. verscherpte maatregelen omtrent het 
Coronavirus (COVID-19). Het bestuur en directie van Dorpsschool Halle hebben er bewust voor 
gekozen om het fysieke contact tussen leerlingen, ouders en medewerkers tot een minimum te 
beperken en bij voorkeur géén fysiek contact. Op deze manier wordt de verspreiding van het virus 
tot een minimum beperkt. Thuisonderwijs is opgestart en zal vanaf afstand aangestuurd worden. 
 

Foto’s van leerlingen 
Wij zouden het erg leuk vinden om foto’s te ontvangen van leerlingen die, mogelijk samen met u, 
met het thuisonderwijs druk bezig zijn. Als u een foto toestuurt, worden hier collages van gemaakt en 
gedeeld met klasgenoten. Enkele foto’s zullen we ook gebruiken om te plaatsen op Facebook. Voor 
het plaatsen op Facebook kijken we naar de voorkeuren die u heeft aangegeven volgens de AVG. 
 

Tekenwedstrijd 
Vanaf maandag 23 maart schrijven wij een tekenwedstrijd uit. Aan alle leerlingen 
wordt gevraag om de aankomende week/weken een mooie tekening te maken 
(maximaal A3-formaat). Op het moment dat de scholen weer opengaan, mogen 
alle tekeningen meegenomen worden. Per groep zullen er leuke prijzen te winnen 
zijn. De tekening hoeft dus ook niet in 1 dag af, maar er mag de aankomende twee 
weken aan gewerkt worden. Het onderwerp van de tekenwedstrijd is helemaal vrij. 
Ook het materiaalgebruik staat helemaal vrij. We hopen op vele mooie tekeningen! 
 

Hoe gaat het met het team? 
Vrijdag 20 maart heeft het volledige team via videocontact vergaderd. Een 
bijeenkomst van ruim 1,5 uur waarin we de eerste week hebben 
geëvalueerd en nieuwe afspraken hebben gemaakt met elkaar, waarin 
afstemming met elkaar het doel was. 
Met alle juffen en meesters gaat het goed. Een enkeling heeft wat last van 
lichte verkoudheidsklachten. Er is dagelijks veel contact tussen 
verschillende teamleden om ervoor te zorgen dat we goed op de hoogte 
zijn van het contact tussen ouders en leerkrachten.  
Aankomende week gaan we op zowel dinsdag als vrijdag vergaderen via 
beeldbellen om verdere zaken af te stemmen.  
Alle teamleden zijn erg benieuwd naar hoe het de leerlingen en u als 
ouder vergaat met het thuisonderwijs.   

http://www.dorpsschoolhalle.nl/
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Opvang vanuit gemeente Bronckhorst 
De gemeente Bronckhorst gaat, mocht dit nodig zijn, opvang realiseren op centraal geregelde 
plekken. In de eerste week bleek, op bijna alle scholen, dat ouders zelf thuis zijn of in de directe 
familie & kennissenkring opvang hebben geregeld. Mocht er de aankomende weken alsnog opvang 
nodig zijn, dan kan er een beroep op de gemeente worden gedaan. Mocht u géén mogelijkheden 
meer hebben voor opvang van uw kind(eren), dan graag mailen naar 
rickwolsink@dorpsschoolhalle.nl. Er zijn enkele ouders die aan hebben gegeven om extra leerlingen 
op te kunnen vangen. Lukt dit niet, dan kan contact gelegd worden met de gemeente Bronckhorst. 
 

(Video)bellen  
Op maandag 23 maart en op woensdag 25 maart gaan alle leerkrachten contact leggen met de 
leerlingen en/of ouders. In de bijlage vindt u een schema voor groep 3 t/m 8 op welke dag en tijdstip 
er contact wordt gelegd. De ouders van groep 1/2 worden op willekeurige tijdstippen op maandag en 
woensdag gebeld. 
Groep 1/2 - De leerkrachten van groep 1/2 gaan, aankomende week, met alle ouders bellen om te 
horen hoe het thuisonderwijs verloopt. Er wordt bewust eerst gebeld met de ouders om te horen 
hoe thuisonderwijs verloopt. Onze jongste wereldburgers leren immers op een andere manier dan de 
leerlingen van groep 3 t/m 8. 
Groep 3 t/m 8 - De leerkrachten van groep 3 t/m 8 gaan videobellen met alle 
leerlingen en ouders. Dit doen we via www.whereby.com. U heeft alleen een 
device nodig (computer, laptop, tablet, of smartphone). De leerkracht zal met 
3 leerlingen in gesprek gaan in een ‘room’ (digitale kamer). Met de weektaak, 
die op zondagavond wordt verstuurd, ontvangt u een internetlink die nodig is 
om in de video-omgeving van de groepsleerkracht te komen. Via de volgende 
stappen komt u, op de juiste dag en het juiste tijdstip (zie bijlage voor het 
tijdsschema) in contact met de leerkracht. 

1. Ga naar uw mail waarin de link is verstuurd door de leerkracht.  
2. Ga op de juiste dag en net voor  het juiste tijdstip naar de link (zie mail die op zondag(avond) 

wordt verstuurd. 
3. Klik op de link in de email. 
4. Vul uw naam in. 
5. Klik op ‘JOIN MEETING’ 
6. Mogelijk moet u nog toestemming geven voor microfoon- en videogebruik. 
7. U komt direct in beeld met geluid in de ‘room’ van de leerkracht van uw kind. 

U moet zelf ervoor zorgen dat u, op de juiste dag en de juiste tijd (via de link), in de ‘videoroom’ 
van de leerkracht komt. TIP! Start 10 minuten voor de video beltijd, met het stappenplan! 
 

Wilt u  videobellen met directie (Rick Wolsink), dan is dat ook mogelijk. Tussen 11.00-12.00 uur is de 
videoroom geopend. U komt via de volgende link direct in de juiste ‘room’, als u stap 1 t/m 6 
doorloopt.    

https://whereby.com/dorpsschoolhalle-directie 
 

Vragen die besproken worden tijdens het videobellen 
1. Voortgang, loopt alles thuis en lukt het huiswerk? 
2. Lukt de opvang deze week en volgende week? 
3. Heeft u nog tips voor de school/leerkrachten? 
4. Is er uitbreiding van leerstof nodig? 

Zijn er andere ‘grotere’ vragen, dan graag deze in een rechtstreekse mail aan de leerkracht richten. 

 

http://www.dorpsschoolhalle.nl/
mailto:rickwolsink@dorpsschoolhalle.nl
http://www.whereby.com/
https://whereby.com/dorpsschoolhalle-directie
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Weektaken groep 3 t/m 8  
We weten uiteraard niet hoe lang het thuisonderwijs nog gaat plaatsvinden. Vooralsnog sturen op 
zondag(avond) de nieuwe weektaak toe met enkele verwijzingen naar mooie sites als aanvulling op 
de lesstof. Er wordt ook wat extra informatie gestuurd wat specifiek voor de groep is bedoeld waarin 
uw kind(eren) normaal gesproken les krijgt. 

 
Opstarten van Gynzy 
Deze eerste week hebben alle leerlingen (bewust) gewerkt uit de 
meegeven boeken, werkboeken en schriften. Aankomende week 
willen we méér digitaal gaan werken met groep 4 t/m 8 om vier 
redenen: 

1. Het gemaakte werk wordt opgeslagen en resultaten zijn in te zien door de leerkrachten. 
2. De programma’s zijn adaptief (adaptief = programma past niveau van de opgaven 

automatisch aan de leerling aan a.d.h.v. de gemaakte opgaven). 
3. Bij verschillende opgaven bij zowel taal, rekenen, spelling, etc. is een instructiefilmpje 

mogelijk voor de juiste manier van verwerken. 
4. In Gynzy wordt met exact dezelfde methodes gewerkt als waar we op school mee werken.  

In groep 1/2 en groep 3 staan ook enkele dingen klaar om mee te werken. Dit is een optie. U kunt het 
eens voorzichtig proberen, maar u kunt óók gewoon blijven werken met de boeken. Voor groep 3 is 
niet alles beschikbaar.  
Om Gynzy op te starten ga je naar www.gynzykids.com. Log in met de leerlinggegevens en het 
wachtwoord. Elke leerling ontvangt, uiterlijk zondagavond, een persoonlijke mail met inlognaam en 
wachtwoord. De lessen die de leerlingen moeten volgen staan vermeld op de weektaak en staan 
digitaal klaar in Gynzy kids. 
Werk dat klaarstaat voor groep 1/2: Taal & rekenen. 
Werk dat klaarstaat voor groep 3: Rekenen. 
Werk dat klaarstaat voor groep 4 t/m 8: Rekenen, spelling, gramatica & woordenschat. 
Naast het digitaal werken via Gynzykids, werken we óók, ter afwisseling, met boeken/schriften. 
Estafette (gr. 4 t/m 6), Lijn3 (gr.3) en schrijfonderwijs gaat NIET digitaal, maar blijven we verwerken 
vanuit boeken en schriften. 
 

Delen van lessen via Padlet.com (groep 7/8) 
Groep 7/8 zal gaandeweg deze week, naast Gynzykids, ook lessen krijgen aangeboden via 
www.padlet.com. Juf Cindy, leerkracht groep 7/8, zal u via de mail hierover verder informeren. 
 

BOUW-lezen 
Alle kinderen die op school deelnamen aan BOUW-lezen, kunnen dit 
nu thuis verder doen. Op de weektaak van uw kind(eren) staat BOUW-
lezen gepland.  De kinderen kunnen de lessen volgen tot er een toets 
afgenomen moet worden. De toets kunnen we nu op afstand 
afnemen. Stuur een mail naar ingridsmink@dorpsschoolhalle.nl en zij 
neemt contact op om de toets af te nemen. Daarna kan uw kind weer 
verder met de BOUW-lessen. 
 
 
 
 

http://www.dorpsschoolhalle.nl/
http://www.gynzykids.com/
http://www.padlet.com/
mailto:ingridsmink@dorpsschoolhalle.nl
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Externe specialisten  
Op de Dorpsschool maken we veel gebruik van de expertise 
van specialisten. We hebben vaak overlegmomenten samen 
met ouders en b.v. orthopedagoog, schoolmaatschappelijk 
werk, jeugdverpleegkundige, fysiotherapeut, logopedist, 
weerbaarheidstrainers, specialisten van Kentalis en dyslexie-
behandelaar.  
De dyslexiebegeleiding is inmiddels op afstand opgestart via 
beeldbellen en dit verloopt heel goed. 
Fysiotherapeut geeft opdrachten mee voor thuis en heeft 1x 
per week contact met ouders/kind.  
Met beeldbellen laten we ook zoveel mogelijk overleggen doorgaan, maar soms lukt dit niet en 
maken we een afspraak zodra de scholen weer zijn begonnen. Betreffende ouders zijn op de hoogte 
gebracht. Mocht u hierover nog (nieuwe) vragen hebben dan horen we dit graag via mail  
louisebrouwer@dorpsschoolhalle.nl   
 

En verder…… 
• In de bijlage leuke beweegactiviteiten van Lise (vakleerkracht gym) 

• Elke donderdag om 10.00 uur is er een live een muziekles te volgen via meester Sander Metz 
op Facebook.  

• https://www.boekpakket.nl/digitale-prentenboeken/ 

• www.luisterbieb.nl  (gratis app) 
 

Wat gaat er verder NIET door? 
• Cito centrale eindtoets voor groep 8 

• Nationaal verkeersexamen praktisch en theoretisch 

• Alle overige activiteiten gepland t/m 6 april 2020 
 

Nieuwe collega in groep 5/6 
Net voor de Coronacrisis konden we de sollicitatiegesprekken nog voeren voor een nieuwe leerkracht 
in groep 5/6. Uit 64 sollicitatiebrieven zijn 20, mogelijk geschikte kandidaten, geselecteerd. We 
hebben 6 sollicitanten uitgenodigd. Er zijn erg mooie gesprekken gevoerd waaruit is gebleken dat we 
4 kandidaten benoembaar achtten. Na goed overleg is er unaniem gekozen voor Kelly Storkhorst. 
Kelly is een jonge leerkracht, 21 jaar oud, sinds dit schooljaar aan het werk in de invalpool. Kelly heeft 
4x ingevallen op onze school, waaruit óók al bleek dat Kelly ‘een pareltje’ is. Binnenkort (na de 
Coronacrisis) gaan we Kelly benoemen! In eerste instantie werkt Kelly tot aan de zomervakantie, 
maar bij geschiktheid zal zij aangesteld worden met een vaste benoeming op onze school. Binnenkort 
zal Kelly zich voorstellen in de nieuwsbrief. Kelly, van harte gefeliciteerd en welkom in ons team op 
onze mooie school. 
 

Samenvatting van de nieuwsbrief om te doen aankomende week! 
• Foto’s van leerlingen maken en mailen naar de groepsleerkracht 

• Starten met tekening maken voor de tekenwedstrijd 

• Contact leggen m.b.v. videobellen (zie tijdschema en dag in de bijlage) 

• Vragen voorbereiden voor het videogesprek 

• Opstarten van Gynzykids met uw kind(eren) 

• Het andere werk van de weektaak maken met uw kind(eren) 

http://www.dorpsschoolhalle.nl/
mailto:louisebrouwer@dorpsschoolhalle.nl
https://www.boekpakket.nl/digitale-prentenboeken/
http://www.luisterbieb.nl/

