NIEUWSBRIEF
Maart 2020, Nieuwsbrief
Beste kinderen,

Belangrijke data:
Hieronder vindt u
verschillende data.
Deze zijn onder
voorbehoud. Enkele
activiteiten zijn
inmiddels
geannuleerd, dit staat
hieronder vermeld.
Vrijdag 20 maart
Pannenkoekendag
geannuleerd
Dinsdag 24/
donderdag 26 maart
Presentatie 5-6/ 7-8
‘Week van het geld’
geannuleerd

Alle mails en brieven gaan naar jullie ouders of verzorgers. Vandaag willen we
beginnen met een stukje voor jullie. Ook voor jullie is het heel anders dan normaal.
Misschien sprong je een gat in de lucht: extra vakantie! Of misschien merk je bij
jezelf dat je de school en de contacten met je klasgenoten en meester of juf toch
wel mist. Wij als juffen en meesters vinden deze lege klassen helemaal niet zo leuk.
In de tussentijd proberen we jullie zo goed mogelijk te helpen. Vanaf volgende
week belt de juf of meester elke week even met jullie. Als je eerder vragen hebt,
dan kun je ’s morgens tussen 09.00 en 11.00 uur naar school bellen of naar je juf of
meester mailen.
We wensen je veel succes!
Groetjes de meesters en juffen

Woensdag 1 april
Schoolvoetbal meiden
geannuleerd
Woensdag 8 april
Paasviering (zonder
ouders/verzorgers)
Schoolvoetbal jongens
Vrijdag 10 t/m
maandag 13 april
Paasvakantie
Dinsdag 14 april
Groep 3-4 excursie
stadskasteel
Vrijdag 17 april
Koningsspelen
geannuleerd
Woensdag 22 april
Studieochtend groep
1-2 (kinderen van deze
groepen zijn vrij)
Link filmpje deelname
groep 5-6
scholenproject

Beste ouder(s)/verzorger(s),
We willen u bedanken voor alle moeite en inzet die jullie doen. Vandaag en
gisteren zijn we gebeld door verschillende ouders met vragen. Schroom inderdaad
niet om te bellen. Wij hebben uw vragen en feedback nodig.
De afgelopen dagen zijn we op school druk geweest om het thuisonderwijs te
coördineren. In mijn persoonlijke thuissituatie merk ik dat het in deze nieuwe
situatie zoeken is. Mijn vrouw (zit niet in het onderwijs) gaat het beter af dan mij.
Dus wanneer het thuis af en toe niet lukt zoals gewenst, dit geldt ook voor het
onderwijspersoneel. We merken wel dat het werken vanuit een vaste structuur
enorm helpend is. We moedigen u aan om hier thuis zoveel mogelijk aan vast te
houden.
We waarderen jullie inzet. Wees mild voor uzelf wanneer het niet lukt zoals
gewenst. Het kan soms ook gewoon erg lastig zijn. Neem af en toe even afstand,
doe wat activiteiten buiten met het mooie weer en probeer het daarna opnieuw.
Twijfel ook niet om even contact op te nemen met de leerkracht. Misschien kunnen
zij u helpen en/of bemoedigen.
Graag wil ik bijgevoegd lied van Sela met u delen: ‘Vreugde van mijn hart’.

Ongewone situatie
Voor iedereen is het een ongewone en nieuwe situatie. Hierin moeten we als school en ouders/verzorgers
onze weg vinden en nauw met elkaar optrekken. Wij willen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat uw
kind ook thuis een stuk onderwijs kan ontvangen. Als school willen wij u hierin graag ondersteunen. Het
kan zijn dat wij nu keuzes maken die in de toekomst weer aangepast worden. Wij hopen op uw begrip
hiervoor. Tegelijkertijd schroom niet om uw vragen te stellen. Wissel als ouders/verzorgers ook tips onder
elkaar uit.

Lesmateriaal
Vanuit de school hebben wij lesmateriaal klaar gelegd. Bij de samenstelling van dit lesmateriaal hebben we
zoveel als mogelijk rekening gehouden met de ontwikkeling van uw kind. U ontvangt elke vrijdag van de
leerkrachten een nieuwe weekplanning en de antwoordbladen van de week ervoor.
In deze beginperiode hebben we ervoor gekozen om zoveel mogelijk verwerkingsmaterialen op papier aan
te reiken. Op deze manier hopen wij een balans te vinden tussen digitale en papieren verwerking.
Op de achterzijde van deze pagina ontvangt u informatie met tips en adviezen over thuisonderwijs en
verschillende bruikbare websites.

Contact
Op dit moment hebben wij ervoor gekozen om dagelijks van 09.00-11.00 uur op school bereikbaar te zijn
voor vragen over de leerstof of algemene vragen. Maandag bekijken wij opnieuw welke vorm het beste
past om u te ondersteunen op een manier die ook voor ons werkbaar is.
Vanaf volgende week nemen leerkrachten wekelijks telefonisch contact op met de kinderen om op de
hoogte te blijven van de voortgang en om contact te onderhouden. Ondertussen bezinnen wij ons ook op
andere (digitale) mogelijkheden om contact te onderhouden.
De komende periode ontvangt u regelmatig nieuws vanuit de school. Waar mogelijk proberen wij dit te
bundelen, zodat u niet dagelijks overspoeld wordt met nieuwe informatie. U mag in ieder geval wekelijks
een Nieuwsbrief vanuit school verwachten. Hiernaast ontvangt u van de leerkrachten nieuws op
groepsniveau.

Opvang voor ouders in vitale beroepen
Er zijn verschillende ontwikkelingen met betrekking tot de opvang van kinderen met ouders met vitale
beroepen. Op dit moment houden wij vast aan onderstaande richtlijn:
“Het uitgangspunt is dat ouders in een cruciale beroepsgroep kunnen blijven werken. Als in een gezin één
ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet
lukt, kan er een beroep worden gedaan op de school. Ouders hebben een inspanningsverplichting om de
opvang anders te regelen”
Wanneer u gebruik wilt maken van de opvang op school, dan vragen wij u dat tijdig door te geven i.v.m. de
planning van leerkrachten. U kunt dit doorgeven door de namen van de kinderen en de data te mailen naar
b.vanballegooijen@dezaaierhedel.nl.
Hiernaast biedt KDV Pippi de mogelijkheid van 24-uurse opvang. Informatie hierover ontvangt u in de
bijlage.

Website ‘De Zaaier’
Op de homepagina van onze website staat de nieuwste informatie en vindt u linkjes naar relevante
websites. Per groep staat vanaf volgende week ook de weekplanning op de groepspagina vermeld.
Hiernaast lijkt het ons leuk om af en toe wat foto’s op de website te plaatsen van kinderen die thuis
spelen/werken aan schoolactiviteiten. Elke week willen wij per groep enkele foto’s plaatsen. Wanneer u
een leuke foto hebt, dan kunt u deze doorsturen aan de eigen leerkracht.

Tips en adviezen thuisonderwijs
Hieronder ontvangt u een verschillende lessuggesties, tips en bruikbare websites. In geval van websites is
het goed om samen met uw kind de afweging te maken of deze geschikt is voor het opnemen en verwerken
van leerstof.
Dagopening
Wanneer u meerdere kinderen op school hebt, kies dan voor één van de aanbevolen verhalen.




Bijbelverhalen voor kinderen
Psalmen
Kinderliedjes via Youtube

Leesonderwijs
Lezen en voorlezen is voor alle kinderen van cruciaal belang. Hierin heeft het de voorkeur dat kinderen
boeken lezen die aansluiten bij hun interesses. Voor de leesmeters maakt het niet uit of dit prentenboeken,
verhalen, strips en/of informatieve boeken zijn. Laat kinderen vanaf groep 3, naast het stillezen, bij
voorkeur dagelijks een stukje hardop voorlezen.
 Digitale prentenboeken
 Online Bibliotheek
Basisvakken rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen
Vanuit school werken we met de verwerkingsmogelijkheden van Gynzy en Basispoort.
 Gynzy verwerkingssoftware:  kinderen kunnen inloggen met de inlogcode van school. Tijdens de
verwerking kunnen leerlingen tips en adviezen opvragen met behulp van het lampenbolletje, links
bovenin het scherm.
 Basispoort, inlog voor kinderen:  u heeft hiervoor via de mail een nieuwe inlogcode ontvangen.
Ondersteuning voor uitleg bij de basisvakken
Ondersteuning uitleg/instructie: na naar google of Youtube en typ de groep en het onderwerp tussen
aanhalingstekens in. Bijvoorbeeld: groep 5, “oppervlakte berekenen”. Wanneer u er niet uitkomt kunt u
contact opnemen met de leerkracht
Overige vakken







Informatieve filmpjes en lesbrieven
Creatieve activiteiten
Oefensite voor alle basisvakken van de basisschool:
Eenvoudige handvaardigheidsopdrachten:
Uitdagende opdrachten/toekomstkunde WWF
Proefjes en techniek: http://slimme-handen.nl/

Vakantierooster 2020-2021









Herfstvakantie:
Paardenmarkt Hedel:
Kerstvakantie:
Voorjaarsvakantie:
Paasvakantie:
Meivakantie:
Pinksteren:
Zomervakantie:

19 t/m 23 oktober 2020
2 november 2020
21 december 2020 t/m 1 januari 2021
15 t/m 19 februari 2021
2 t/m 5 april 2021
3 mei t/m 14 mei 2021
24 mei 2021
26 juli t/m 4 september 2021

Aan deze vakanties worden nog studiedagen voor de leerkrachten toegevoegd. Deze ontvangt u aan het
begin van het schooljaar.
Een hartelijke groet,
namens het team
Bas van Ballegooijen

