
 

    

 

 

 

Sinds dinsdagavond weten we, dat we in ieder geval, tot 25 januari gesloten zijn. 

Heel erg jammer maar het is niet anders. Voor het onderwijs aan onze leerlingen 

betekent dat heel veel. U heeft dat, als ouders, van ons voor een deel 

overgenomen. We hebben er bewondering voor.   

 

Door de schoolsluiting schuiven  op school ook een aantal zaken op. Zo schuiven we 

de CITO toetsen door. Dat is ook wat CITO zelf adviseert. We volgen daarbij de 

landelijke richtlijnen.  

Ook de rapporten schuiven door. We streven naar een rapport eind februari. We 

hopen natuurlijk dat we de kinderen dan alweer een heel aantal weken in de klas 

hebben voordat we een rapport voor hen maken.  

Wat blijft staan is de studiedag op 1 maart. We verdiepen ons dan weer in de 

methode “De Vreedzame School”. 

En wat houdt ons nu op school in deze tijd verder bezig.......... 

We praten over de rust en de regelmaat voor de kinderen. We ervaarden dat  het 

samen eten met de kinderen, tijdens de eerste coronaperiode, veel rust gaf in de 

groepen . Dat maakte  het starten van de middaglessen fijner. 

Extra leertijd voor onze jonge leerlingen is ook een gespreksonderwerp. Een sterke 

basis zorgt voor betere kansen in je verdere schoolloopbaan We denken erover hoe 

we dat vorm willen geven. 

Beide onderwerpen zijn ook gespreksonderwerpen met de MR ouders in de MR 

vergaderingen. 

En een fijn bericht. We ontvangen, hopelijk snel, via de 

subsidie straks 30 laptops extra in school zodat we voor het 

uitlenen bij thuisonderwijs en op school , meer 

mogelijkheden hebben.  
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School is nu dicht en verder 
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Straks, als de school weer open gaat, dan verwelkomen we 

weer nieuwe leerlingen. Welkom voor Rens in groep 1 A, 

Ibtihaje, Beau en  Benjamin in groep 1B. We wensen hen en 

hun ouders een hele fijne tijd bij ons op school. 
 
 

 
Voor wie o wie is deze slinger???  

 

 
 

 

Groep 3  

Wij zijn ontzettend trots op de kinderen uit groep 3! Wij zijn ook trots 

op hun ouders! Waarom? Nou.....Wij kunnen iedere dag met elkaar 

via Teams werken, spelen en leren. De eerste dagen was het 

oefenen, maar iedereen heeft het nu goed onder de knie en veel 

hulpvaardige ouders helpen mee.  

Voorlezen, een dictee, een schrijfles, klankgebaren....we pakken 

het allemaal aan! 

Een leerling uit de groep zette van de week ook even het geluid 

aan en vertelde super spontaan dat hij zo blij is om elkaar op deze 

manier te kunnen zien en dat het fijn is dat we toch kunnen kletsen 

via het scherm.  

Hartverwarmend! 

Juf Joëlle, juf Laura en juf Mariëtte  

 

 

Groep 4 

Wat zijn de kinderen uit groep 4 hard aan het werk, superknap! 

Iedere dag werken ze thuis hard aan rekenen, taal, spelling, 

schrijven en lezen. Via Teams krijgen ze instructie voor rekenen. Het einde van de 

rekenles vinden de kinderen het leukst, dan 

spelen we namelijk altijd een kort spelletje. Ook 

oefenen we met lezen via Teams, dit is soms nog 

lastig omdat het beeld en geluid niet bij 

iedereen gelijkloopt. Het samenlezen is daardoor 

wel een beetje raar, maar ondanks dat lezen 

alle kinderen super goed mee! 

Lieve kinderen uit groep 4, ga zo door! Ik ben 

onwijs trots op jullie! 

Groetjes, 

Juf Lindi 

Welkom 

Thuiswerken  

Raadsel 
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Thuiswerken groep 5 t/m 8 

De kinderen van de groepen 5 t/m 8 

zijn thuis hard aan het werk. Ze werken 

met Snappet aan taal, rekenen, 

spelling, begrijpend lezen, 

automatiseren en soms ook met 

studievaardigheden en 

woordenschat. De meester en de 

juffen kunnen zien wat ze doen en 

helpen ze via de chat, teams en de 

telefoon. Ook praten we elke dag 

een tijdje op teams met alle kinderen 

van de groep. We doen dan een klein 

spelletje, praten over het programma 

en hoe het gaat en geven instructie.  

Het zijn echt toppers en we zijn 

ontzettend trots 

maar..................................................................................................................................... 

we missen de kinderen wel! Het lachen, samenwerken, knutselen, voorlezen, zingen, 

spelen en vooral het samen zijn. We hopen dat het goed met jullie gaat en de 

kinderen weer zo snel mogelijk (als dat gaat) te zien. 

 

Bouwen in de kleutergroep 

De afgelopen weken zijn de kleuters van groep 1-2 b aan de slag gegaan met het 

thema: ‘bouwen’. 

We zijn begonnen met een startfilmpje waarbij de 

juffen op een bouw terrein liepen en 

allerlei  begrippen over bouwen lieten horen. 

Inmiddels zijn we al weer in de 2e week 

aangekomen en is er hard in de werkboekjes 

gewerkt. Ook worden er thuis de mooiste 

bouwwerkjes en knutsels gemaakt. 

Door het bekijken van het 2e instructie filmpje over 

hoe je nu moet bouwen, lieten de juffen zien dat er 

een stevige muur gebouwd wordt door de blokken 

op het midden van de 

onderste twee blokken te zetten. Dit werd gedaan 

met grote en kleine blokjes met meel en water als 

cement en ook met suikerklontjes en poedersuiker en 

water als cement. Heel leerzaam dus. 

Op de Yurl pagina staan nog veel meer activiteiten 

over bouwen. Deze pagina is speciaal door de juffen 

voor de Josephschool kinderen aangemaakt. 

De kinderen zien online is natuurlijk een feestje voor 

de juffen en de kinderen. Het is allemaal nog wel 

wat vreemd en spannend maar fantastisch dat het 

zo kan. We hopen wel dat we elkaar binnenkort 

weer in de klas kunnen ontmoeten. 

Juf Carla en Agnes 
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Ook bij de kleuters van groep 1/2A wordt er 

heel hard thuisgewerkt. De kinderen zijn aan 

de slag gegaan met de werkboekjes, 

konden oefeningen op de computer maken 

over taal en rekenen en leerden liedjes met 

1,2,3 zing. Er waren ook filmpjes van de 

juffen over een bouwplaats en het bouwen 

van een stevige muur, die de kinderen thuis 

konden bekijken. Daarnaast hadden de 

juffen ook speciaal een Yurls-pagina 

gemaakt over bouwen, waar de kinderen 

veel werkjes, spelletjes, digitale 

prentenboeken en filmpjes over stenen, 

gereedschap, metselen en huizen konden 

vinden. 

 

Ook werd er veel gebouwd, zoals een huis 

voor de liefste knuffel. Hiervoor mochten de 

kinderen van alles gebruiken, zoals blokken, 

dozen, etc. Van alle mooie bouwwerken 

werden foto’s gemaakt, zodat we die ook 

allemaal aan elkaar konden laten zien. En tijdens teams konden we naar de 

kinderen van ons tafelgroepje zwaaien en hebben we samen een spelletje met 

kleuren gedaan. 

Juf Marlies en juf Simone 
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