Halle, vrijdag 27 maart 2020

Ouderbrief 3 – thuisonderwijs
Agenda
Vrij.
Zo.
Ma.
Di.

27 maart
29 maart
30 maart
31 maart

Woe.

01 april

Do.
Vrij.
Zo.

02 april
03 april
05 april

Ouderbrief 3 thuisonderwijs wordt gemaild naar ouders.
Weektaak/info groep 1 t/m 8 wordt gemaild naar ouders.
Video(bellen) met leerlingen groep 1 t/m 8.
Pilot instructielessen groep 7/8 via www.whereby.com
Uitslag onderzoek RIVM over opening scholen op 7 april of langere sluiting.
Video(bellen) met leerlingen groep 1 t/m 8
Pilot instructielessen groep 7/8 via www.whereby.com.
Teamoverleg via videovergadering.
Ouderbrief 4 thuisonderwijs wordt gemaild naar ouders.
Weektaak/info groep 1 t/m 8 wordt gemaild naar ouders.

Hoe gaat het met het team?
Zowel dinsdag 24 maart, als vrijdag 27 maart heeft het team van Dorpsschool Halle uitgebreid
vergaderd via een videomeeting. Er is veelvuldig contact, op afstand, met het gehele team en
daarnaast ook tussen de duocollega’s en juf Louise (intern begeleider). Oók de zorg rondom
leerlingen gaat op afstand uiteraard door.

Juf Kelly Storkhorst gaat starten in groep 5/6
Aankomende week gaat juf Kelly Storkhorst starten in groep 5/6. Bijzonder uiteraard voor alle
leerlingen, ouders, het team en uiteraard voor juf Kelly zelf. Aankomende week werkt juf Annet óók
nog de hele week voor groep 5/6. Juf Kelly, juf Annet, meester Wim en juf Louise (IB) nemen
aankomende week ruim de tijd om de groep goed over te dragen.
Juf Kelly zal aankomende week dan ook voor het eerst contact opnemen met alle leerlingen en
ouders via een videomeeting op www.whereby.com (informatie hierover volgt spoedig).
Dit betekent dat juf Annet vrijdag 3 april voor het laatst werkzaam is op onze school als invalster. Op
maandag en dinsdag zal meester Wim het aanspreekpunt voor groep 5/6 zijn en op woensdag,
donderdag en vrijdag zal juf Kelly dit gaan worden. Hieronder stelt juf Kelly zich voor aan de school!
Hoi leerlingen en ouders/verzorgers van Dorpsschool Halle,
Mijn naam is Kelly Storkhorst. Ik ben 21 jaar en ik kom uit Harreveld.
Afgelopen jaar ben ik afgestudeerd aan de Pabo in Doetinchem. Dit
schooljaar ben ik begonnen met invallen en door het invallen kwam ik op de
Dorpsschool in Halle terecht. Misschien heb je mij wel een keer gezien of
zelfs al een keer les van mij gehad. Ik heb namelijk ingevallen in groep 1/2,
groep 3, groep 4/5 en groep 5/6. Op de Dorpsschool was een vacature, ik heb
een brief geschreven, mocht op gesprek komen en ben aangenomen! Hier
ben ik ontzettend blij mee, want ik vind het een ontzettend leuke school met
hele gezellige kinderen! Vanaf 1 april (geen grapje) zal ik starten in groep 5/6.
Het gekke hiervan is wel dat ik jullie eerst leer kennen via videobellen. Uiteindelijk zien we elkaar wel
in de school, maar voor nu duurt dat nog even. Mocht je vragen voor mij hebben dan mag je mij
altijd mailen of videobellen. Hopelijk zien we elkaar snel!
Groetjes,
Kelly
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Lessen via Gynzy
Aankomende week gaan de kinderen verder werken via de lesstof die in
Gynzykids.com klaarstaat. De oude lessen blijven ‘openstaan’, zodat
leerlingen deze lesstof alsnog kunnen afronden als dit nog niet is gelukt. De
lessen voor de aankomende week zijn weer toegevoegd.
In groep 1/2 en groep 3 staan ook enkele dingen klaar om mee te werken. Dit is een optie, maar u
kunt óók gewoon blijven werken met de aangegeven opdrachten.

(Video)bellen & contact met leerlingen
Net zoals vorige week, gaan alle leerkrachten (video)bellen op maandag 30 maart en op woensdag 01
april en contact leggen met de leerlingen en/of ouders. De ouders van groep 1/2 worden op
willekeurige tijdstippen op maandag en woensdag gebeld. Het schema wanneer de leerlingen
kunnen inbellen worden zondagavond per groep verstuurd, samen met de nieuwe weektaken/info.
Groep 7/8 zal maandag, net als afgelopen week, contact hebben middels videobellen. Op dinsdag en
woensdag volgen de leerlingen van groep 7/8 online ‘live video instructies’ met juf Cindy.
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

Pilot instructielessen via Whereby.com groep 7/8
Juf Cindy (groep 7/8) gaat deze week, op dinsdag en woensdag, uitproberen om ‘live videoinstructies’ te geven aan groep 7 en groep 8. Hieronder staat het schema wanneer en wat de groep
gaat doen. Ongeveer 8 leerlingen krijgen tegelijk een afname van een dictee en aansluitend instructie
voor rekenen. Mocht dit goed gaan en effectief zijn, dan kunnen we overwegen om dit in
verschillende groepen toe te gaan passen (mochten de scholen langer dicht blijven).
De live instructies worden gegeven met de videodienst www.whereby.com.

DORPSSCHOOL HALLE
Basisschool voor bijzonder neutraal onderwijs
Dorpsstraat 84 - 7025 AG Halle
 0314 631547 info@dorpsschoolhalle.nl
www.dorpsschoolhalle.nl
dorpsschool Halle

Halle, vrijdag 27 maart 2020

Cito centrale eindtoets groep 8
We kunnen ons voorstellen dat de leerlingen en ouders van groep 8 zich afvragen hoe het nu verder
gaat met de advisering richting het voortgezet onderwijs. Het advies dat onlangs is gegeven door de
school, wordt gehanteerd als instapniveau op het voortgezet onderwijs. Mogelijk heeft u besproken
om óók de centrale eindtoets af te wachten om het uiteindelijke niveau in incidentele gevallen vast
te stellen. Omdat er geen centrale eindtoets meer zal zijn, wordt er in eerste instantie vastgehouden
aan het gegeven advies dat op papier is genoteerd en is ondertekend door u als ouder. In de ‘warme
overdracht’ met de voortgezet onderwijsscholen wordt besproken wat te doen met leerlingen
waarvan een advies mogelijk nog afhankelijk was van de centrale eindtoets.

Uitslag onderzoek RIVM
Dinsdag 31 maart zal de RIVM, samen met de minister van onderwijs bekend maken of de scholen
weer kunnen gaan openen op dinsdag 7 april of dat de sluiting langer van kracht blijft. Mochten de
scholen langer dicht blijven dan zullen we u nog verder gaan ondersteunen bij het thuisonderwijs. Op
vrijdag 3 april zullen we u, in de ‘ouderbrief 4 – thuisonderwijs’ informeren hoe we de ondersteuning
verder vorm geven.

Bedankje namens meester Wim
Wat een bijzondere verjaardag had ik! Zoveel belangstelling en felicitaties heb ik nooit eerder gehad!
Hartelijk bedankt voor alle mooie tekeningen en mooie (soms zelfgemaakte) kaarten! Het waren er
ruim 60!
Heel erg leuk!! Bedankt allemaal!!
Hartelijke groeten, meester Wim

Wat gaat er verder NIET door?
•
•
•
•

Schoolreisje groep 4, groep 5 en groep 6.
Project Westerbork voor groep 7/8.
Openluchtspel over de tweede wereldoorlog op 17 april voor groep 7/8.
Brigadierles vanuit Politie Gelderland-Oost.

BOUW-lezen (herhaling)
Alle kinderen die op school deelnamen aan BOUW-lezen, kunnen dit
nu thuis verder doen. Op de weektaak van uw kind(eren) staat BOUWlezen 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.

Externe specialisten (herhaling)
Op de Dorpsschool maken we veel gebruik van de expertise
van specialisten. We hebben vaak overlegmomenten samen
met ouders en b.v. orthopedagoog, schoolmaatschappelijk
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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

Opvang vanuit gemeente Bronckhorst (herhaling)
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.
Oók kunt u tussen 11.00-12.00 uur via een videomeeting contact leggen
(www.whereby.com/dorpsschoolhalle-directie, klik op de link en de rest gaat vanzelf).

Foto’s van leerlingen (herhaling)
Oók aankomende week blijven we graag foto’s ontvangen van leerlingen die druk met thuisonderwijs
bezig zijn. We hebben al vele mooie, leuke, unieke en aandoenlijke foto’s mogen ontvangen.

Tekenwedstrijd (herhaling)
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!

Samenvatting van de nieuwsbrief om te doen aankomende week!
•
•
•
•
•
•

Foto’s van leerlingen maken en mailen naar de groepsleerkracht.
Verder gaan met tekening maken voor de tekenwedstrijd.
Contact leggen m.b.v. videobellen (zie tijdschema en dag in de bijlage zondag bij het
versturen van de weektaken en info per groep).
Verder werken met Gynzykids met uw kind(eren)
Het andere werk van de weektaak maken met uw kind(eren).
Groep 7/8 op tijd inbellen voor ‘live video-instructielessen’ van juf Cindy.
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