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Van de directie
Beste ouders en verzorgers,
Wij realiseren ons dat alhoewel de kinderen en wij (de leerkrachten), uitkijken om weer les
op school te kunnen geven aan onze leerlingen, het toch spannend en misschien zelfs
angstig aanvoelt om uw kind weer naar school te sturen. Daarom hebben wij besloten om
met een kleiner deel van de school op te starten. De kinderen die het meest zelfstandig
zijn. Om zo voor ons zelf ook te kunnen ervaren hoe we les kunnen geven en zoveel
mogelijk 1,5 m afstand kunnen houden bij de kinderen. Dit betekent dat de kinderen uit
groep 7 & 8 overmorgen, op donderdag 14 mei al gaan beginnen.

•

Op basis van deze 2 dagen, kunnen wij voordat de hele school weer opengaat, dan
nog extra veiligheidsmaatregelen treffen. Zo willen we ervoor zorgen dat uw kind,
maar ook wij als leerkracht zo veilig mogelijk weer les kunnen geven. Zij krijgen
van hun leerkracht zelf te horen of ze in de ochtendgroep, de A-groep zitten, of de
middaggroep, de B-groep. Deze kinderen moeten de hoofdingang gebruiken om
binnen te komen (Ruijsdaelstraat).

•

De rest van de school, behalve de 0-groep (dit zijn de kleuters die net aan het wennen zijn of dit schooljaar nog moeten wennen), zal op maandag 18 mei beginnen.

•

Groep 1 en 2 gebruiken de ingang aan de Vaillantlaan bij de rotonde. Groep 3, 4 & 5
gebruiken de ingang van het schoolplein en de groepen 6, 7 & 8 gebruiken de
hoofd-ingang. Ouders mogen de school NIET in en moeten op 1,5m van de
leerkracht die bij de deur staat, vandaan blijven. De leerkracht bij de deur zal de
kinderen de school in brengen.

•

Vooral bij de bovenbouwleerlingen willen we als extra veiligheid echt proberen ook
tussen de kinderen zoveel mogelijk 1,5m afstand te houden. Dit is aangepast in de
klassenindeling. Bij de jongere kinderen wordt het lastiger, ook omdat zij meer
spelen met elkaar en van nature meer de neiging hebben om elkaar tijdens het
spelen aan te raken. Wel hebben we in elke klas vanaf groep 3 de inrichting zodanig
gemaakt, dat er tussen elk kind genoeg ruimte zit.

1 Juni
2e Pinksterdag
Alle kinderen vrij

Alleen samen krijgen we
Corona onder controle!

NIEUW: Ieder kind moet elke dag net als op de middelbare school zijn lesboeken en
werkschriften mee naar school nemen en weer mee naar huis nemen om het huiswerk
te maken. De kinderen gaan maar een ochtend of een middag naar school. Dit betekent dat
het dagdeel dat het kind niet naar schoolgaat, huiswerk gemaakt moet worden.
De volgende dag controleert de leerkracht of het huiswerk is gemaakt. Wanneer het kind de
boeken en de schriften NIET naar school heeft meegenomen, wordt u als ouder gebeld met
het verzoek de boeken en schriften direct te komen brengen. Want zonder boek en schrift
is het lastig om les op school te volgen.
Omdat de leerkracht zich maar kan richten op 1 ding, óf online lesgeven, óf op school
lesgeven en de regering wil dat de scholen weer opengaan, zal de nadruk liggen
op OP SCHOOL lesgeven. Dit betekent dat als uw kind niet naar school kan of mag, uw
kind WEL huiswerk moet maken, maar hiervoor hooguit 5 minuten per dag 1-op 1 aandacht van de leerkracht krijgt d.m.v. contact via TEAMS. We hopen hierbij op uw begrip.
Omdat in deze Corona-periode niet alleen kinderen, maar ook leerkrachten sneller vanwege
symptomen niet fysiek les kunnen geven op school, zal het geregeld kunnen voorkomen,
dat uw kind op de dag zelf pas in de ochtend te horen kan krijgen, dat uw kind thuis online
les via TEAMS van de leerkracht krijgt. Wanneer er echter een onderwijsassistent
beschikbaar is, gaan de kinderen wel naar school, maar krijgen via TEAMS online les
van de leerkracht met een onderwijsassistent in de klas. Ook hierbij hoop ik op uw begrip.

HOUD ELKE OCHTEND TEAMS IN DE GATEN A.U.B.!

Van de directie
Om te proberen uw eventuele bezorgdheid weg te nemen, volgt hieronder een lijstje van de regels waar iedereen
zich aan MOET houden. Op deze manier hoop ik dat jullie zien dat de school er echt alles aan doet om uw kind
zo veilig mogelijk voor zichzelf en voor ons, les te geven. We hopen dat u ook hieraan uw medewerking wil
geven, zodat we SAMEN veilig kunnen opstarten.

•

Bij aankomst zelf naar de schooldeur lopen

•

Bij binnenkomst handen wassen en handlotion gebruiken tegen de ruwe handen

•

Na de wc handen wassen en lotion gebruiken

•

Na de gymles (zoveel mogelijk op het schoolplein) handen wassen en lotion gebruiken. Kleuters na
buitenspel handen wassen en lotion gebruiken.

•

Groep 3: zij beginnen steeds de shift met gym, zij worden buiten op het schoolplein opgevangen door
meester Tim

•

Gymwissel: dit vindt op het schoolplein plaats waar genoeg ruimte is, om afstand tussen elkaar te
houden.

•

Groep 3b gebruikt de wc van de Boekenclub, groep 3a gebruikt de wc tussen de 2 groepen 3 in.

•

Zowel de groep 3 als de kleuter wc's worden 3x per dag extra schoongemaakt.
De overige wc's worden tussen de ochtend- en middagshift extra schoongemaakt

•

Alle deurklinken, tafel, stoelen worden tussen de ochtend- en de middagshift extra schoongemaakt.

•

In broek poepen of plassen: ouders worden gebeld en moeten het kind ophalen om te verschonen thuis.
Daarna kan het kind terug worden gebracht.

•

Elk kind neemt een eigen waterflesje mee voor het drinken, dat zelf gevuld kan worden met water door het
kind.

•

Voor schooltijd MOET het kind goed ontbijten of lunchen. Op school wordt NIET gegeten. Kleuters mogen
in de pauze wel een stukje fruit (hapklaar om te eten) meenemen, omdat zij geen 1,5m afstand kunnen
houden.

•

Er mag zeker getrakteerd worden; de traktatie moet wel ingepakt zijn en wordt aan het einde van de
ochtend- of middagshift uitgedeeld, zodat het thuis opgegeten kan worden. Er wordt niet in de klassen
rondgegaan. Maar op het einde van de ochtend- of middagshift, mogen de kinderen bij de IB-er en directie
een kadootje uitkiezen. (Kinderen die in Corona-tijd jarig zijn geweest en nog geen cadeautje hebben gehaald, mogen ook nog langskomen).

•

Aan het einde van de ochtend- en de middagshift, zal de achterste klas van elke gang als eerste naar
buiten lopen, zodat de klassen elkaar niet onderling in de school tegenkomen.

•

Bij hoesten, niezen, koorts of andere Corona-symptomen moeten de kinderen meteen weer terug naar huis
en pas na 24 uur klachtenvrij weer naar school komen. Wanneer een broertje/zusje, papa of mama naast
hoesten en niezen ook nog koorts hoger dan 38 graden hebben, mag uw kind ook NIET naar school. Pas
24 uur nadat die persoon in het gezin weer klachtenvrij is.

Wij hopen uw kinderen spoedig weer te zien en we hebben er veel zin in om weer les te kunnen geven :-).
Groeten,
Sabine en het team van OBS De Voorsprong.
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Kijkje achter de schermen
We gaan u informeren over waar wij (groep 4b) als klas “achter de schermen” mee bezig zijn.
Dit is voor u als ouder niet altijd direct zichtbaar, maar we willen u graag vertellen wat wij
doen.
Rekenen Challenge: Zoek 3 lange/korte dingen; orden ze van kort naar lang.
Een mooi gedicht van Mohamed. H groep 4B
Blijf thuis Corona…..
Pas op voor oma en opa…
We doen het goed…
Omdat het moet…
Een mooi gedicht van
Mustafa Eymen groep 4B
Lui
Ik ben lekker lui vandaag.
Ik heb een slome bui vandaag.
Denk maar niet dat ik iets doe.
Lekker liggen op mijn bed,
met geen mens die op mij let.
Alles wat ik anders moet.
Gaan vandaag niet door…net goed.
Sinds weken al kan er thuis met schoolboeken gewerkt worden. Dat is plezierig. Het ophalen van de spullen verliep
afgelopen weken gladjes. Het was fijn om de kinderen even te zien, maar het was ook treurig om ze na een paar
minuten weer te zien weggaan….
Napraten
Een goede tip is misschien om na het werken altijd even met uw kind na te praten over hoe het ging. Wat lukte goed,
wat was er moeilijk, laat eens zien wat je gedaan hebt, waar ben je trots op, kon je je goed concentreren, welke hulp
heb je nog nodig, wat heb je vandaag nieuw geleerd wat je eerst nog niet wist, wat wil je juf of meester nog vragen,
...... etc.
Vaste momenten op de dag waarbij alle gezinsleden tegelijk even achter hun werk of spel vandaan komen om samen
een kopje thee te drinken, zijn erg belangrijk. Die momenten zijn ook geschikt voor dit soort gesprekjes.
Groetjes,
juf Yasmin.

Opstekers
Geef vooral veel complimenten. "Opstekers" noemen we dat in groep 4B.
Er is nogal wat veranderd voor de kinderen:

•

thuiswerken

•

zonder de kinderen van de groep

•

zonder het samen spelen op het plein

•

zonder de aandacht van de leerkracht.

Dat is heel anders dan normaal. Kinderen moeten zich, net als u, enorm aanpassen. Het is een geweldige prestatie dat
ze dat lukt. Zoek dus bewust naar kansen om de kinderen complimenten te geven. Bijvoorbeeld: "goed dat je uit jezelf
bent begonnen, knap dat je dat zelf hebt opgelost, netjes geschreven hoor, een half uur achter elkaar gerekend ...
fantastisch, fijn dat je je zusje even hebt geholpen". Laat blijken dat u trots op ze bent. Dat hebben ze nodig. En het
stimuleert ENORM!
Groetjes, leerlingen groep 4B.
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Tips

Online lessen bij de kleuters

Lezen: Aanbod voor bijna gratis e-books (€ 0,01 per stuk) voor kinderen van alle
leeftijden: https://www.bol.com/nl/m/thuisblijvertjes/

De afgelopen periode hebben de kleuters online lessen gehad; het was best even wennen, maar wat doen zij hun best,
de microfoon aan en dan weer uit.

Op TV zender Zapp zijn in deze corona-tijd extra uitzendingen (Zapplive Extra) voor
thuis werkende kinderen, met troost, ontspanning en informatie. Zie https://
www.zapp.nl/ Voor kinderen van ongeveer 6 tot 12.
Groetjes, leerlingen groep 4b

Juf Fleur

Opdrachtjes doen, liedjes zingen, knuffels laten zien, verjaardagen vieren.
Dit keer niet in de klas, maar alles online te zien op de tablet,
laptop of telefoon.

Lieve leerlingen,
Wat is het een gekke tijd geweest met Corona en 2 maanden
thuis te zijn, en dan komt de zomervakantie er nog aan!
Wat heb ik uitgekeken om jullie, mijn collega's en de school
weer te zien.
Woensdag 20 mei is het zover dan gaan de LKP-danslessen
weer van start, allemaal iets anders dan anders, maar wat ben
ik blij dat ik de groepen 3 en 4 weer les mag geven!
Als afsluiting geef ik jullie een gedichtje van Unicef mee op de
voorpagina dat ik zelf erg mooi vind.
Lieve groet van juf Fleur.

Net als altijd werken wij met de kleuters over verschillende
thema’s; dit keer is het thema “Wonen”.
Een van de opdrachten deze week was het tekenen thuis van
een huis en dan opsturen naar de juf.
Kijk naar het prachtige resultaat van een
aantal kinderen die dit al hebben gedaan.
Juf Astrid .

Het nieuwe normaal
Welkom bij het nieuwe normaal.
Deze week zijn er weer lessen op school
begonnen, waarbij de kinderen fysiek
weer aanwezig kunnen zijn.
De gymles van groep 7A door meester
Tim is ook weer begonnen. Het weer
was goed en het is fijn om te sporten.

Neem ook eens een kijkje
op onze website!

Het was heel fijn de kinderen weer op
school te zien.

Bezoek ons op het web
www.obsdevoorsprong.nl

Extra hulp lezen online
De afgelopen week is het lesgeven weer hervat. De online lessen draaien weer op volle toeren en vanaf volgende week kunnen
de kinderen gelukkig weer naar school komen.
De extra hulp voor lezen die ik aan kinderen van groep 3 t/m 5 geef, vindt tot op heden plaats via TEAMS en wellicht blijft dat
de komende weken zo. Net als veel ouders, kinderen en collega's, moest ik ook heel erg wennen aan het online lesgeven. Er
ging af en toe best wat mis. De verbindingen waren niet altijd even goed en ik moet eerlijk zeggen dat ik zelfs een keer een
vader uit bed heb gebeld en per ongeluk de camera aan had staan!
Maar oefening baart kunst en al doende leert men. Het was zo fijn om de kinderen
weer te zien, ook al was het op een scherm! Wat ik geweldig vind, is dat zelfs kinderen
uit groep 3 vaak al keurig klaar zitten op het afgesproken moment met leesboek en al.
Soms met een grote zus of hun moeder ernaast. De hulp die de kinderen dan ook van
zussen, broers en ouders krijgen is enorm en wordt zeer gewaardeerd.
Ik heb voor de kinderen van groep 2 en 3 een paar voorleesfilmpjes opgenomen.
Telkens een verhaaltje uit hetzelfde voorleesboek.
Juf Paula de Vries.
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