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Sinds vorige week is de school gesloten in verband met 

het coronavirus. Wij zijn met ons team direct aan de slag 

gegaan om thuisonderwijs te kunnen realiseren. 

De eerste week heeft in het teken gestaan van plannen 

maken, materiaal kopiëren maken, codes versturen en 

starten.  Natuurlijk ging en gaat dat niet altijd in één keer 

goed. Maar inmiddels zijn wij en ook veel gezinnen 

alweer een stuk op weg om thuis het onderwijs vorm te 

geven. Dit kunt u lezen verderop in deze Ouderkrant. 

Kinderen ontvangen dagelijks de dag- en weektaken. 

Leerkrachten zijn tussen 09:00 en 11:00 beschikbaar voor vragen. Ouders hebben 

contact met ons via ouderportaal en kinderen via de mail.  

Nieuwe ideeën en activiteiten worden met elkaar gedeeld en het onderwijs krijgt 

steeds meer vorm.  

 

 

We hebben bewondering voor alle gezinnen die 

zo hard aan het werk zijn. Heel erg knap. Zeker 

ook als er meer kinderen in een gezin zijn en 

allebei de ouders thuis zijn....wat een drukte. Dat 

horen we ook van leerkrachten met kleine 

kinderen thuis. Knap hoor als het u allemaal lukt. 
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Met SkippyPePijn en Octant hebben we hard gewerkt om 

opvang voor kinderen waarvan de ouders in cruciale en 

vitale functies werken te regelen en ook thuisonderwijs te 

geven. We zijn in onze gemeente de eerste scholen die dit 

voortvarend hebben opgepakt. U heeft dat ook al in de 

media kunnen lezen. In de brief die met deze Ouderkrant is meegekomen kunt u 

meer details lezen als u gebruik moet gaan maken van opvang. 

 

 

Wat weten we nu over de toekomst? 

- De centrale eindtoets voor groep 8 gaat niet door. Het schooladvies zoals we 

dit als school geven is voldoende. 

- Morgen horen we meer over de verlenging van het sluiten van de scholen.  

Tenslotte.. Wat ontzettend leuk en fijn de steun die we van kinderen en ouders 

ontvangen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gekregen van een 

attente ouder om ons 

succes te wensen en 

een hart onder de riem 

te steken 

Van Mirte 

en Isa voor 

het hele 

team een 

button 

Heerlijke 

zelfgebak

ken 

koekjes 

van Lars  

Van Amara en Lanycha 

aan alle leerkrachten 

Opvang 

Toekomst 
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De scholen werden gesloten, dus ook in het 

lokaal van groep 3 werd het erg stil. De 

eerste dagen waren wij, de juffen, nog wel 

op de Acacialaan te vinden om het nodige 

werk te organiseren, maar al snel gingen we 

ook thuis werken. Het is maar een rare situatie 

als je, als juf, gewend bent met een groep 

gezellige kinderen te werken en dat je nu 

ineens alles van achter de computer moet 

doen. Het is allemaal niet anders en dus maken we er het beste van! 

 

Van veel kinderen van groep 3 krijgen we 

geregeld berichtjes en leuke foto's toegestuurd. 

Dat is fijn, want dat maakt het contact echt leuk! 

Ook fijn om te zien en te horen hoe kinderen thuis 

aan het werk zijn. Zo kregen wij een foto van een 

prachtig dagschema die een moeder heeft 

gemaakt met haar kinderen. Deze moeder kan juf 

worden, hoor 😉 . Ook ontvingen we een foto van 

een mooi geschreven verhaal, wat de opdracht 

was volgens onze dagtaak. We zijn er trots op! 

Telefonisch eveneens ouders en kinderen 

gesproken. Het blijkt dan niet altijd makkelijk om 

het gezin te 

'draaien', het 

gezellig en goed 

te hebben én het 

schoolwerk te 

doen. Dit 

begrijpen wij 

goed en ondersteunen dus zoveel mogelijk. 

Blijf allemaal gezond en hopelijk zien we elkaar snel. 

Juf Laura en juf Mariëtte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 3  
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In groep 5 zijn de kinderen vanaf woensdag 

18 maart meteen hard aan het werk gegaan. 

We zijn heel blij dat we met het programma 

Snappet ook thuis kunnen werken. Naast 

rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen 

was er ook een raadsel waar hard over 

nagedacht moest worden. Het duurde even 

maar toen stroomden de goede antwoorden 

binnen. Deze week zit er ook een 

tekenopdracht in de weektaak. Een aantal 

creatieve leerlingen is er direct mee aan de 

slag gegaan en het resultaat zie je hieronder. 

We bellen elke dag een aantal kinderen op, 

de meeste kinderen missen school toch echt 

wel. Wij missen onze kinderen ook, maar het is 

even niet anders. Wij zijn trots op onze 

kinderen uit groep 5 en op alle ouders die de 

kinderen zo goed helpen! 

 

 

De eerste week thuiswerken zit erop. Een week waarin we allemaal ons ritme 

moesten zien te vinden. Welk dagschema houd je aan? Wie mag er thuis eerst op 

de laptop? Wanneer doe je je weektaak? Allemaal vragen die je thuis samen moet 

beantwoorden.   

De leerlingen en ouders van groep 8 hebben een goede start gemaakt. Dagelijks 

worden er tussen de 2000 en 2700 opdrachten op Snappet gemaakt. Met 19 

leerlingen is dat een super goede prestatie. Verder onderhouden de kinderen hun 

topografie en spelling met Topomasters en Bloon.  

De meeste kinderen vinden het thuiswerken erg saai. Ze geven aan dat ze het 

werken op school en het spelen en kletsen met klasgenoten erg missen. En wij 

moeten ook eerlijk bekennen: wij missen dat geklets ook! (Niet verwacht dat we dat 

nog een keer zouden zeggen.)  

Ook al is de Cito eindtoets komen te vervallen, is het toch belangrijk om in een goed 

werkritme te blijven. We willen natuurlijk dat de kinderen straks toch een goede 

aansluiting vinden op de VO school waar zij naar toe gaan. Wel gek dat 

de eindtoets niet doorgaat. Het is toch 

een fijn moment om te laten zien wat je 

allemaal kan. Maar aan de andere kant is 

het nu wel een goede beslissing van de 

minister. In deze rare tijd zijn we allemaal 

een beetje uit ons doen en is het lastig om 

je compleet te concentreren.  

We wensen iedereen veel sterkte en 

hopen iedereen weer snel gezond te zien! 

Groep 5 

Groep 8 
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Dan zijn we ineens al weer twee weken 

verder in een hele bijzondere en vreemde 

periode. En wat zijn de kinderen, maar 

zeker ook de ouders goed bezig zeg! Petje 

af. Wij zien dat al veel kinderen op Squla 

hebben gewerkt en op met Bas gaat 

digitaal en Bas gaat rekenen. We kijken 

regelmatig op die programma's om te 

zien hoe het gaat en hoe het gemaakt 

wordt. Heel leuk om te zien, zo blijven we 

toch betrokken met elkaar. Want we missen jullie wel 

heel erg hoor!!! Ook leuk om op de foto's te zien hoe jullie als ouders 

met de kinderen bezig zijn en hoe creatief 

jullie zijn met knutselen e.d. Want we willen 

wel benadrukken dat het heel belangrijk is 

dat er ook lekker buiten gespeeld wordt. 

Wat dat betreft boffen we wel heel erg 

met het mooie weer van de laatste 

dagen. Wij hopen dat het met iedereen 

goed gaat en goed blijft gaan. Nogmaals 

we zijn ons ervan bewust dat we heel wat 

vragen aan jullie als ouders. Daarom zijn 

we ook zo blij met de verschillende reacties die we van jullie terug 

krijgen via mail of Ouderportaal. 

Veel succes weer, we houden contact met elkaar en een hele dikke 

knuffel aan jullie kinderen van ons! 

 

 

 

 

 

Groep 7 is thuis hard aan het werk. Via Snappet hebben de 

kinderen in vier dagen tijd samen ongeveer 15000 opgaven 

bij rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen gemaakt. Ook 

kijken ze elke ochtend naar het jeugdjournaal, schrijven 

verslagjes en volgen de muziekles van 123zing.  Eeshita heeft zelf haar eigen beat 

gemaakt. We oefenen het verkeersexamen en 

de topografie van Europa. Meester Ronald, 

juffrouw Dayna en juffrouw Stephanie volgen 

op afstand wat de kinderen aan het doen zijn 

en hebben vaak contact via mail, telefoon en 

zelfs facetime.  

 

We maken het er het beste van!  

Groep 1/2b 

Groep 7 
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De meester en juffen van groep 6 zijn heel trots op de 

kinderen. We zien dat de kinderen elke dag heel hard 

werken.  

Ze vinden het ook leuk om mee te doen met de 

vrijwillige opdrachten, zoals foto's insturen, maar ook 

een speciale challenge met een wc rol.  

Er zijn al zoveel leuke filmpjes en foto's  van de kinderen 

binnen gekomen. Super!!!  

Daarnaast is meester Timo heel hard bezig om 

instructiefilmpjes te maken bij de lessen en zorgen de 

juffen voor de lessen en andere opdrachten.  

 

 

 

 

 

De kinderen uit groep 1/2a zijn alle dagen hard aan het 

werk met het verkeersboekje en de werkbladen. Ook 

hebben we deze week de letter t van trein geleerd. 

 Heel veel kinderen hebben een prachtige trein geknutseld 

of getekend. Vandaag hebben alle kinderen een 

knuffeltrein gemaakt.  

Gooien met de dobbelsteen en dan mochten zoveel 

knuffels instappen. Daarna weer gooien met de 

dobbelsteen en dan gingen de knuffels weer uitstappen. 

Bodien deed dit spelletje met paaseieren. Ook leuk !  

Zo doen de kinderen uit onze klas elke dag leuke 

opdrachtjes. 

 

 

 

 

Iedere ochtend stuur ik naar de ouders de dagtaak. Het is leuk om 

te zien dat de kinderen hier direct hard mee aan het werk gaan. Via 

Basisonline houd ik contact met de ouders, ik vind het heel leuk dat 

sommige ouders af en toe een foto van hun kind sturen. Zo zie ik niet 

alleen via de resultaten op mijn scherm dat ze hard aan het werk 

zijn. Geregeld heb ik telefonisch contact met de ouders, natuurlijk 

spreek ik daarna meestal ook nog even gezellig met de kinderen. Ik 

ben onwijs trots op de kinderen en hun ouders, met elkaar zorgen wij 

ervoor dat het thuisonderwijs zo goed mogelijk werkt.  

We gaan zo door!  
 
 

Groep 6 

Groep 4 

Groep 1/2a 
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Carnaval 2020 

 

Onder leiding van prins Rohan de eerste en 

prinses Pien vierden wij donderdagmiddag 

20 februari carnaval. Het thema ‘Met kleur 

door de Deur’ was goed terug te zien in de 

mooi versierde school met prachtige 

carnavalsknutsels en de kleurrijk verklede 

kinderen en leerkrachten. 

De kinderen van groep 7 en 8 hadden in de 

hele school spelletjes klaar gezet. De 

kinderen van groep 6 zorgden er als 

groepsleiders voor dat alle andere kinderen van de school 

deze spelletjes konden spelen. Overal klonk muziek en 

werd er goed gespeeld. 

 

In de hal kon er tussen de 

spelletjes door even uitgerust 

worden. De ouders van de 

oudercommissie met hulp van twee leerlingen van groep 

7  zorgden hier voor limonade en iets lekkers.  

Natuurlijk kon de polonaise aan het eind van de middag 

niet ontbreken. De tekst: ‘Waar is dat feestje? Hier is dat 

feestje!’ was zeker van toepassing op de sfeer in de hal. 

Prins Rohan en prinses Pien gaven aan het einde van de middag de sleutel van de 

school terug aan juf Mariëtte. Daarbij bedankten zij iedereen die ervoor heeft 

gezorgd dat dit feest zo goed geslaagd was. 

 

 

 

Carnaval 

 

Terugblik 
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In de maand februari hebben de leerlingen van groep 8 zich 

verdiept in Poëzie. Joyce van de Merwe, cultuurcoach van 

Team4Talent, heeft de kinderen tijdens het lesprogramma ‘de 

poëzie ligt op straat’ laten kennismaken met de dichter Edward 

van de Vendel en zijn werkwijze. Natuurlijk hebben de kinderen 

ook veel gedichten gelezen. De 

kinderen waren verrast hoe leuk 

gedichten zijn. Dit zijn een aantal van 

onze meest favoriete 

gedichtenbundels. 

 

Tijdens de lessen zijn de kinderen ook 

zelf aan de slag gegaan. Doel was 

spelen met taal. Rijm hoeft niet persé 

in een gedicht. De kinderen leerden 

verschillende manieren om gevoel over te brengen. In een 

speciaal schriftje mochten de kinderen experimenteren. Wij zijn 

super trots op het eindresultaat. Daarom hier een paar van de 

gedichten.   

 

Poëzie lessen  

Angry bird 

Hij wordt super rood. 

Hij wordt zelfs rond. 

Vliegt door het huis! 

Afgeschoten door een katapult. 

Schiet door de muren 

en gaat door naar de buren! 

 

Dilan 

 

Mijn knuffel schreeuwt 

Hij is boos op mij! 

Hij is op de grond gevallen. 

Ik was aan het slapen. 

Ik ga mijn knuffel op de 

grond pakken. 

Dan is hij blij. 

En wij blijven heel gelukkig. 

 

Amara 
 

D-Jay 

Laat me lachen als ik droevig ben. 

Hij is mijn beste vriend. 

Als ik op hem rij,  voel ik me vrij. 

Hij staat op stal, maar is altijd in mijn hart. 

Hij staat te stampen als ik wegga. 

Ik wil hem nooit meer kwijt. 

 

Cas 
 Mijn bed 

Voelt veilig 

Kraakt me in slaap zzzzz 

Knuffels houden de wacht 

Tegen monsters op jacht 

En het is nacht 

Mijn bed is zacht 

En opa lacht 

Hij heeft geen kracht 

Nu niet meer 

Het is nacht. 

 

Roel 

 



 

 

Op donderdag 5 maart j.l. is de MR (ouders en leerkrachten) weer bij elkaar 

gekomen. De volgende punten zijn besproken: 

 

· Studiedag van 2 maart: de leerkrachten hebben een vervolgcursus gehad over de 

Vreedzame school. Daarin is het vorige blok geevalueerd en is vooruitgekeken naar 

blok 4 over ‘gevoelens’. Ook hebben de leerkrachten de toetsresultaten 

geanalyseerd. 

· Gezien de huidige prognose van het leerlingaantal, blijft het aantal klassen volgend 

jaar gelijk. 

· Net als afgelopen jaar krijgen de groepen 1/2 extra ondersteuning van de 

onderwijsassistent, om zo de druk van de groepsgrootte te verlagen. 

· De notulen van 4 februari zijn goedgekeurd en voor zowel ouders, als leerkrachten 

opvraagbaar bij de MR. 

· Het uitdragen van de katholieke identiteit van de Josephschool. 

· Verzuimbeleid bij te laat komen en ongeoorloofd verlof. 

· Verantwoording en begroting van de kampuitgaven 2019 en 2020 groep 8. 

· Nieuw MR lid leraren geleding. 

· Opnieuw invoeren van het ouderhulpformulier; wordt binnenkort meegegeven aan 

alle leerlingen. 

· GMR mededelingen, waaronder schoolbezoeken van de Raad van Toezicht. 

 

De volgende MR vergadering staat gepland op dinsdag 14 april 2020. Mocht u een 

onderwerp besproken willen hebben bij de MR vergadering, neemt u dan contact 

op met één van de MR-leden of stuur ons een email naar 

MR@josephschoolpijnacker.nl 

 

 
 

 

 

 Mededelingen vanuit de MR 


