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We zitten al in de vierde week…. 

En wat hebben wij een waardering voor u allemaal!  
Er wordt verschrikkelijk hard gewerkt door de kinderen 
en we realiseren ons heel goed dat dit veel van u vraagt. 
 

 

         WAARDERING  

                       EN 

        COMPLIMENTEN 
           voor de wijze waarop u thuis alle 
                   bordjes in de lucht houdt! 
 
 
 
 
 
 
Veel kinderen geven aan de school te missen en de tekst die wij afgelopen week voor de deur van de 
school aantroffen, raakte ons! Misschien niet helemaal goed te zien op de foto, maar het staat er 
echt: ‘Ik wil naar school!’ 
  

    N I E U W S B R I E F  

7 april 2020 

NR 

12 

Belangrijke  data 
 

t/m 24 april school gesloten! 
 

27 april t/m 8 mei  
mei-vakantie 

 
 
 
 
 

 

 

Ik 

wil 
naar 

school! 
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De volgende fase….. 
De afgelopen weken hebben wij ons onderwijs vooral gericht 
op het herhalen van vaardigheden, het automatiseren van 
bekende lesstof en het vinden van een balans in het werken 
aan schoolopdrachten vanuit huis. We merken dat de meeste 
ouders en kinderen hier hun eigen ritme in beginnen te vinden 
en er is regelmatig contact tussen leerkracht, leerling, ouders 
via Social Schools en Skype.  

 
 
Instructie 
Nu bekend is geworden dat het thuisonderwijs in ieder geval 
verlengd wordt tot de meivakantie, gaan de leerkrachten ook nieuwe leerstof aanbieden. Door 
middel van instructiefilmpjes worden leerdoelen uitgelegd en krijgen de kinderen de stof 
aangeboden. Daarnaast blijven we ook herhalen en inoefenen. 

 
Parallelgroepen 
De leerkrachten van de parallelgroepen werken veel samen en dus kan het 
zijn dat de instructie niet wordt aangeboden door de eigen leerkracht, maar 
door de leerkracht van een parallelgroep. Zo heeft juf Fleur voor alle groepen 
3 de instructiefilmpjes opgenomen en worden deze dagelijks via Social 
Schools bij alle groepen 3 geplaatst. Alle parallelgroepen werken veel samen 
en hebben geregeld overleg met elkaar op afstand, vaak via ‘MS Teams’. 

 
 
‘Al die berichten…..’ 

Geregeld krijgen wij van ouders te horen dat ze het veel vinden, al die berichten die 
voorbijkomen op Social Schools. Wij begrijpen dat heel goed! Met elkaar proberen 
we het ook zoveel mogelijk te beperken en kijken we goed waar we berichten 
kunnen bundelen. Naast de berichten van de leerkrachten (het werk voor die dag of 
voor de week), zijn er ook berichten van juf Sharon en meester Gerben, met 
allemaal tips om lekker te bewegen en post juf Wilma geregeld een yoga-activiteit. 

Allemaal extra’s, maar wij vinden dit belangrijk genoeg om met u te delen. Ziet u door de bomen het 
bos niet meer? U kunt berichten ook verwijderen en daarmee uw Social Schools af en toe op orde 
brengen….  
 

Communicatie 
Als school hanteren we zoveel mogelijk Social Schools als communicatiemiddel.  
Daarnaast streven wij ernaar om 1 keer per week contact te hebben met de leerlingen. Dit kan door 
middel van skype, maar ook via de telefoon. De leerkrachten maken hier zelf een keuze in. 
 

Hoe moet het nu straks als we weer gaan starten, met de lesstof en toetsen? 
Veel ouders maken zich hier zorgen om en stellen deze vragen aan de leerkracht. Wij begrijpen uw 
zorg en zullen ook met elkaar gaan nadenken over hoe wij straks de laatste fase op school in zullen 
richten. Daarbij wordt natuurlijk rekening gehouden met het feit dat de kinderen lange  tijd thuis zijn 
geweest en het onderwijs op een andere manier is verlopen dan normaal.  
 
 
 
 

Juf Tamara op Skype met Isa uit haar groep 

Leerkrachten groep 1-2 in overleg op afstand 
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Wij zijn natuurlijk een IPC school en ook daar willen we de komende 
weken aandacht aan besteden. IPC heeft een unit over Corana ontwikkeld 
en deze gaan we voor de groepen 3 t/m 8 gebruiken! 
Met elkaar bekijken de leerkrachten welke taken en activiteiten zij 
inzetten. 
 

       Corona: samen blijven leren. 
 
Virussen en bacteriën zijn zo klein dat je ze niet met het blote oog kan 

zien. Toch hebben ze invloed op ons leven. Veel kinderen hebben vragen en zorgen over het Corona 
virus. IPC Nederland heeft voor de groepen 3 tot en met 8, units geschreven over het Corona virus. 
Deze week gaan we met deze units schoolbreed aan de slag. De unit waar de leerlingen tot nu toe 
aan hebben gewerkt wordt een dezer dagen afgerond. Daarna wordt gestart met de Corona unit. Bij 
de units over het Corona virus staan, bij sommige taken oudertips, u kunt deze gebruiken om uw 
zoon/ dochter te helpen. De volgende zaakvakken komen in deze  units aan bod: geschiedenis, 
aardrijkskunde, natuur, mens en maatschappij en Internationaal.  
 

MP1 groepen 3 en 4 : Gezondheid 

Iedereen wordt weleens ziek, soms ben je verkouden en is een zakdoek 
voldoende. Soms heb je koorts en moet je een paar dagen in bed blijven. Het 
kan ook gebeuren dat je zo ziek wordt dat je naar de dokter of zelfs naar het 
ziekenhuis moet. Vaak krijg je dan medicijnen om beter te worden.  
Tijdens deze unit wordt er o.a. gekeken naar overeenkomsten en verschillen 
van een ziekenhuis  van vroeger en nu. Ook gaan we een tekening maken van 

een arts in beschermende kleding. Bij mens en maatschappij wordt een onderzoekje gedaan over 
hulp, wie kan je helpen en hoe kan je dat dan doen? Bij Internationaal staan de regels centraal.  
 

MP2 groepen 5 en 6 : Voor elkaar zorgen 

Iedereen wordt weleens ziek, dat kan verschillende redenen hebben. 
Mensen kunnen elkaar aansteken met een virus. Het enige dat je dan kan 
doen is uitzieken. Tijdens geschiedenis wordt onderzoek gedaan naar 
besmettelijke ziekten. Het paard van Troje en Corona hebben ook 
overeenkomsten, tijdens deze taak ontdekken we hoe dat zit. Tijdens 
aardrijkskunde onderzoeken we de verspreiding, heeft dat te maken 
met  import en export? Bij natuur kijken we naar filmpjes over de werking 
van de ademhaling en zijn daarover vragen om te beantwoorden. Bij 
Internationaal onderzoeken we naar wat hulporganisaties kunnen doen. 
 

MP3 groepen 7 en 8: Pandemie onder controle 

Als heel veel mensen tegelijk ziek worden noemen we dat een epidemie. 
Zo is een groot deel van de klas ziek tijdens een griepepidemie. Heel soms 
zijn er zoveel mensen die het virus overdragen, dat mensen elkaar 
wereldwijd ziek maken. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) noemt 
zo'n ziekte dan een pandemie. Tijdens geschiedenis wordt er onderzoek 
gedaan naar historische epidemieën en pandemieën. En wat heeft het 
turfschip van Breda te maken met het Corona virus? Bij natuur kijken we 
naar groepsimmuniteit, wat is dat en kunnen wij daaraan bij dragen. Verder 
ontdekken we de werking van de ademhaling aan de hand van vragen en 
filmpjes. Ook gaan we kijken naar de rol van Trump, hoe gaat Amerika om 
met dit virus en wat is de rol van de president daarin. 
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Ander nieuws…. 
Het kan u niet ontgaan zijn dat er momenteel hard 
gewerkt wordt aan de definitieve inrichting van het 
Groene Vizier, achter de school. De 
grondwerkzaamheden zullen rond 1 juli afgerond zijn 
en dan zijn ook de speeltoestellen geplaatst. In 
november worden de bomen geplant en dan kan er 
naar hartenlust gespeeld worden! 
 
 
Maar er gaat nog meer gebeuren….. Rond de 
zomervakantie wordt er gestart met een herinrichting 
van de Zilverreigerdreef en daar zijn we momenteel veel over in gesprek met de gemeente. 
Binnenkort ontvangt u een nieuwsbrief van de gemeente, waarin alles vermeld staat over deze 
plannen. Ook weer informatie die u via Social schools gaat krijgen….. 
 

Babyboom 
 

En weer is er een baby geboren!  
Juf Andrea beviel op 2 april van haar derde kindje, 
een prachtige dochter met de naam Phlory! 
 
 
 

 
 

En we hebben weer een juf die met 
zwangerschapsverlof gaat! 
Juf Evita had vrijdag 3 april haar laatste werkdag 
en gaat zich nu rustig voorbereiden op de komst 
van haar tweede kindje. 
 
Evita, geniet ervan!  

 
 
 

Tot slot 

 

 

Vrijdag 10 t/m maandag 14 april is het Pasen. 

Een korte vakantie en dus geen schoolwerk. 

Wij wensen u allemaal hele gezellige paasdagen toe!  

Geniet van elkaar! 

 

Het Groene Vizier 

Phlory 

 


