
Nieuwsbrief 

 

Nieuwsbrief 8, 17 december 2020 

Beste ouders, verzorgers, 

 

Zoals we u in de nieuwsbrief van dinsdag 15 

december lieten weten, hebben we gisteren en 

vandaag in het team het plan uitgewerkt voor het 

onderwijs op afstand na de kerstvakantie. Bij het 

maken van het plan hebben we de ervaringen van 

de vorige lockdown en de tips en tops uit de 

ouderenquête meegenomen in het maken van het 

plan. 

 

 

Teams-accounts 
Zoals u verderop in deze brief kunt lezen, zullen we tijdens het onderwijs op afstand 

veel gebruiken maken van Teams. Mocht u het account van uw kind nog niet 

geactiveerd hebben, doet u dit dan voor 4 januari. Als zich onverhoopt problemen 

voordoen, neemt u maandagmiddag 4 januari dan even contact op met de 

leerkracht van uw kind.  

 

Als bijlage bij deze brief vindt u de snelstartgids van Microsoft Teams, die u op weg 

kan helpen bij het gebruik ervan. 

 
 
Groepen 1-2  
Bereikbaarheid leerkrachten  

De leerkrachten zijn onder schooltijd bereikbaar via Social Schools.  

  

Weekplanning  

De weekplanningen worden uiterlijk maandag 4 januari en maandag 11 januari 

verstuurd via Social Schools en in Teams geplaatst bij bestanden.  

  

Dagstart  

Iedere ochtend om 08.30 uur ontvangt u via Social Schools de dagstart; een actieve, 

leerzame opdracht waar u die dag samen met uw kind mee aan de slag gaat. In de 

loop van de dag verwachten de leerkrachten een terugkoppeling van de 

opdracht in de vorm van een foto of filmpje. Deze kunt u via Social Schools aan de 

leerkrachten sturen.   

  

Werkboekje  

Daarnaast maakt uw kind ook de aangegeven bladzijden uit het werkboekje. In de 

weekplanning staan extra werkjes waar de kinderen mee aan de slag mogen 
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gaan.  De gemaakte werkboekjes moeten op maandag 18 januari weer bij de juf 

ingeleverd worden.  

  

Instructie van de juf  

Via Teams gaan de leerkrachten met kleine groepjes kinderen aan het werk. Via 

beeldbellen doen de juffen een kleine activiteit met de kinderen van 10 tot 5 

minuten.  Voor de kerstvakantie krijgt u via  Social  Schools het schema wanneer uw 

kind in Teams wordt verwacht. Het schema (van de eerste week) wordt ook alvast 

opgeslagen in Teams onder ‘bestanden’. Als u inlogt op het Teams-account van uw 

kind, kunt u via de agenda op het aangegeven tijdstip klikken op de knop 

‘deelnemen’. Zo kan uw kind meedoen met de activiteit. Als u nog iets moet 

voorbereiden of klaarleggen voor de activiteit, stuurt de leerkracht u hierover 

van tevoren een berichtje.   

 
 
Groepen 3 en 4  
Bereikbaarheid leerkrachten  

De leerkrachten zijn dagelijks van 10.00 tot 11.00 uur en van 13.00 tot 14.00 

uur bereikbaar voor vragen. U kunt uw vragen stellen via Social Schools of u kunt de 

leerkracht onder spreekuurtijden bellen via de knop ‘oproepen’ in Teams.   

  

De juf die in de ochtend de dagstart doet met de kinderen is ook de juf die die dag 

bereikbaar is voor vragen.  

  

Weekplanning  

De weekplanningen worden uiterlijk maandag 4 januari en maandag 11 januari 

verstuurd via Social Schools en in Teams geplaatst bij bestanden.  

  

Dagstart  

Iedere ochtend van 8.30 tot 9.00 uur starten we de dag gezamenlijk via Teams. We 

nemen dan samen even het werk voor de dag door.   Als u inlogt op het Teams-

account van uw kind, kunt u via de agenda klikken op de knop ‘deelnemen’. Zo kan 

uw kind meedoen aan de dagstart.  

  

Instructie van de juf  

Aansluitend aan de dagstart geeft de juf extra instructie aan een klein groepje 

kinderen.  Om 9.00 uur vertelt de juf welke kinderen aanwezig blijven in Teams en 

welke kinderen zelfstandig verder werken. De kinderen die zelfstandig aan het werk 

gaan, loggen uit.   

  

Verder plaatsen de leerkrachten iedere dag een instructiefilmpje op Social Schools.   

  

Thuiswerk   

De leerkrachten zullen de kinderen stimuleren hun thuiswerk zoveel mogelijk onder 

schooltijd af te maken. We zullen u af en toe vragen om bepaald werk te laten zien 

via een foto of ander beeldmateriaal. Als de leerkrachten een terugkoppeling 

verwachten van een opdracht in de vorm van een foto of filmpje, stuurt de 

leerkracht u hierover van tevoren een berichtje via Social Schools.   

  

 



Groepen 5 t/m 8  
Bereikbaarheid leerkrachten  

De leerkrachten zijn dagelijks van 10.00 tot 11.00 uur en van 13.00 tot 14.00 uur 

bereikbaar voor vragen. De kinderen kunnen contact opnemen met de leerkracht 

via de chatfunctie in Teams of ze kunnen inbellen. Als beide leerkrachten van de 

groep online zijn binnen Teams, moeten de kinderen de leerkracht contacteren die 

op die dag werkt.   

  

U kunt uw vragen stellen via Social Schools of u kunt de leerkracht onder 

spreekuurtijden bellen via de knop ‘oproepen’ in Teams.  

  

De communicatie tussen leerkracht en leerling vindt volledig plaats via Teams. De 

weekplanning, de instructievideo’s en eventuele andere bestanden worden 

allemaal via Teams gedeeld.  In deze link wordt het werken in Teams uitgelegd door 

twee kinderen:   

https://www.youtube.com/watch?v=ZWXMNwn5pLc&t=2s&ab_channel=VoorenDoorKinder
en  

  

Weekplanning  

De weekplanningen worden uiterlijk maandag 4 januari en maandag 11 januari 

verstuurd via Social Schools en in Teams geplaatst bij bestanden.  

  

Dagstart  

Iedere dag vindt de dagstart om 9.00 uur plaats in Teams. Uw kind kan via 

het leerlingaccount bij de agenda klikken op de knop ‘deelnemen’. Van 8.30 uur tot 

9.00 uur hebben de kinderen de tijd om hun computer op te starten en de 

dagplanning door te nemen. Daarnaast is deze tijd voor het lezen uit het leesboek.  

  

Tijdens de dagstart om 9.00 uur worden alle kinderen 

verwacht. De dagplanning wordt kort doorgenomen en de kinderen kunnen vragen 

stellen. Na de dagstart starten de kinderen met hun werk.  

  

De juf die in de ochtend de dagstart doet met de kinderen is ook de juf die die dag 

bereikbaar is voor vragen.  

  

Instructie van de juf  

Instructievideo’s van de leerkrachten worden gedeeld via Teams of de leerkrachten 

geven online les via Teams. Hier worden de kinderen tijdens de dagstart van op de 

hoogte gebracht.   

  

Voor sommige kinderen plant de leerkracht extra instructie in, dit horen de 

betreffende kinderen van tevoren.  

  

Eénmaal per week organiseert de leerkracht een extra groepsactiviteit via Teams. 

Van alle kinderen wordt verwacht dat ze hierbij aanwezig zijn.  

  

Thuiswerk   

De leerkrachten zullen de kinderen stimuleren hun thuiswerk zoveel mogelijk onder 

schooltijd af te maken.   

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZWXMNwn5pLc&t=2s&ab_channel=VoorenDoorKinderen
https://www.youtube.com/watch?v=ZWXMNwn5pLc&t=2s&ab_channel=VoorenDoorKinderen


Noodopvang  
De noodopvang tijdens schooltijd wordt door ons als school verzorgd. Alleen als u  

een cruciaal beroep hebt, kunt u gebruik maken van deze noodopvang.   

  

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag verzorgen we opvang van 

8.30 tot 15.15 uur; op woensdag van 

8.30 tot 12.15 uur.  U kunt de noodopvang aanvragen door een mail te sturen naar  

directie@johannesschoolpijnacker.nl. Geef in deze mail de naam van uw kind, 

de groep waarin uw kind zit, om welke dag(en) het gaat en om 

welk cruciaal beroep het gaat. Als in 

het gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, vragen wij u dringend om zoveel 

mogelijk zelf de kinderen op te vangen. Voor meer informatie over 

de noodopvang en de lijst met cruciale beroepen kunt u kijken op: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-

en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen  

  

De noodopvang voor en na schooltijd wordt verzorgd door de 

BSO. Als u hier gebruik van wilt maken, kunt u contact opnemen met de BSO-

locatie waar uw kind is ingeschreven.  

  
Op maandag 4 januari is er geen noodopvang. Deze dag is een studiedag die 

al gepland stond in onze jaarkalender als vrije dag voor de kinderen. Tijdens een       

studiedag is het voor ons niet mogelijk om opvang te verzorgen.  
 

 

Kerstviering online  
Zoals u in de nieuwsbrief van dinsdag 15 december heeft kunnen lezen, ontvangt u 

morgen via Social Schools een link naar de film van onze kerstviering. 

Zo kunt u samen met uw kind thuis ervan genieten. Door de omstandigheden een 

andere kerstviering dan anders, maar we wensen u net zoveel kijkplezier! De link die 

u morgen ontvangt, is uitsluitend bedoeld voor privé gebruik.   

 

 

Tot slot 
Alle leerkrachten van de Johannesschool wensen u alvast heel fijne feestdagen. 

Op naar een jaar zónder afstand! 
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