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Thuisonderwijs nieuwe week 

Op dit moment is er nog geen duidelijkheid of de 
scholen op maandag 8 februari mogen openen en 
op welke manier dit eventueel kan. Zodra wij 
hierover meer weten, zullen we alle ouders op de 
hoogte stellen. 
Vrijdagochtend 22 januari 2021 hebben alle 
leerkrachten de nieuwe informatie voor 
aankomende week verstuurd. 
 

Nieuwe stagiaires (examenstudenten) 
Vanaf maandag 1 februari starten de nieuwe 
stagiaires, deels online en deels fysiek op school. 
We heten de volgende stagiaires van harte welkom 
op onze school: 

• Meester Max (groep 7/8 op do./vrij. 

• Meester Jack (groep 7/8 op do./vrij. 

• Juf Kim (groep 4/5 op do./vrij.) 

• Juf Sharon (groep 4/5 op ma./di.) 

• Juf Indy (groep 1/2 op ma./di.) 

• Juf Silke (groep 6/7 op ma./di.) 

• Juf Jikke (groep 3/4 op ma./di.) 
Alle stagiaires zijn aan de groepen gekoppeld. In de 
middag worden alle stagiaires ingezet bij de gym, 
het schoolzwemmen, de crealessen en de 
spellenmiddag van groep 1/2/3. 
Merendeel van deze groep stagiaires zijn 
examenstudenten, die gaandeweg het schooljaar, 
een langere periode fulltime aanwezig zijn van 
maandag t/m vrijdag. 

 
Uitgiftemoment leermaterialen 
Afgelopen donderdag zijn alle nieuwe 
leermaterialen meegegeven of bezorgd. Het was 
erg goed om alle ouders even te spreken over de 
gang van zaken. Het was goed om te horen dat vele 
gezinnen zich vooralsnog goed redden, ook al zijn 
de omstandigheden niet ideaal. 
Tijdens dit korte contact hebben we ook wat 
directe feedback gevraagd en gekregen. Met deze 
feedback kunnen we sommige leerlingen en 
gezinnen nog gerichter ondersteuning bieden. Ook 
bleek de uitbreiding naar meerdere online 
instructiemomenten als positief ervaren worden. 
Er zijn ook vanaf aankomende week online 
instructiemomenten ingevoerd voor groep 3. 
We willen alle ouders bedanken voor de openheid 
en het meedenken in wat het beste werkt! 

Graag zien we alle ‘Aldi’tassen weer terug op 
school als we weer met fysiek onderwijs starten. 
 

Afscheid stagiaires 
Deze week nemen juf Manou, juf Dominique en juf 
Nienke afscheid van onze school. De kinderen in de  
noodopvang hebben voor de stagiaires al mooie 
afscheidscadeaus geknutseld. Ook worden er al 
leuke kaarten en tekeningen door de brievenbus 
van de school gegooid voor de juffen. 
De stagiaires hebben ons, zéker óók bij de 
noodopvang, enorm veel geleerd en ons heel erg 
ondersteund.  
We wensen de drie juffen heel veel succes met hun 
volgende stages. 
 

 
 

Agenda 

 

t/m zo. 7 feb. Thuisonderwijs 

8 t/m 12 feb. Toetsing stand van zaken  

15-22 feb. Voorjaarsvakantie vrij (LET OP! De 
maandag na de vakantie is een 
studiedag, extra vrije dag dus) 

Ma. 22 feb. Studiedag, alle leerlingen vrij 

Di. 23 feb. Luizencontrole 

02-05 april Paasweekend vrij 

27 april Koningsdag vrij 

03-14 mei Meivakantie vrij 

24 mei 2e Pinksterdag vrij 

28 juni Studiedag vrij 



Online lessen 
De meeste leerkrachten geven vanuit het klaslokaal 
van de groepen de online lessen. Zo kan er gebruik 
gemaakt worden van het digibordsoftware en de 
whiteborden om iets uit te leggen. 

  
      
 

‘Instructiegroep uit groep 6/7’ 
 
 

 

 

 

Juf Kelly (groep 6/7) 


