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NIEUW JAAR 
Allereerst willen wij u 

een prettig en gezond 

2021 wensen. Voor de 

vakantie eindigde het 

een beetje abrupt door 

de lockdown en het 

nieuwe jaar is ook 

helaas nog vreemd 

begonnen. Gelukkig 

waren we al bekend met 

het thuisonderwijs maar 

we zien de leerlingen 

liever ook zelf fysiek 

aanwezig.  

 

Vanwege afwezigheid 

van Luc zal Dwight Wielingen tot de voorjaarsvakantie 

zijn directietaken op zich nemen.  

 

Online lessen 

Tijdens de online lessen hebben wij kunnen opmaken 
dat de kinderen heel hard aan het werk zijn. Hier zijn wij 
trots op. We weten dat onderwijs op afstand 
niet makkelijk is, maar u doet uw best en dat zien wij 
terug. 

Echter zijn er kinderen die de online lessen niet volgen. 

Hierbij willen wij benadrukken dat alle kinderen tijdens 

de online lessen verwacht worden. Mocht uw kind 

afwezig zijn, dan dient u dit via de normale weg te 

melden. Als dit niet gedaan is, dan zijn wij genoodzaakt 

uw kind ongeoorloofd afwezig te melden.  

De tijd van Teams voor de groepen 1/2 wordt 

gewijzigd naar 10.30 uur aangezien soms samen 

moet worden gedaan met een broertje/zusje 

bovenbouw en hij/zij dan even pauze kan nemen zodat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

het jongere broertje/zusje dan even kan inbellen en 

zijn/haar klasgenootjes kan zien en de juf.  

 

Dus nog even de tijden waarop de kinderen op Teams 

verwacht worden op een rijtje: 

 

Groep 1/2 vanaf maandag om 10.30 uur 

Groep 3A  di t/m vr 8.30-9.00 uur  

Groep 3B di t/m vr 9.00-9.30 uur 

Groep 4A di t/m vr 8.30-9.00 uur 

Groep 4B di t/m vr 9.00-9.30 uur 

Groep 5 t/m 8  iedere dag 9.30 uur en 13.15 uur 

(behalve woensdag) 

 

Op maandag kunnen de leerlingen 1/2 tussen 9.00- 

11.00 uur een werkboekje komen halen bij juf Mariëlle. 

De leerlingen van de groepen 3 kunnen maandag  

tussen 8.30-9.30 uur werk komen ophalen. 

 

Mocht u verder vragen hebben, dan kunt u onder  

schooltijd via ‘SchouderCom ’contact opnemen met de  

leerkracht van uw kind. De kinderen van de bovenbouw  

kunnen via de chatfunctie van Snappet bij vragen  

contact opnemen met de leerkracht. 

 

 

HALEN/BRENGEN NOODOPVANG 
Wij hebben een rooster met welke personeelsleden er 

wanneer kinderen opvangt. Omdat de meeste  

leerkrachten dit het liefst in hun eigen lokaal doen zitten  

de leerlingen die gebruik maken van de noodopvang  

iedere keer ergens anders. Daarom worden de  

leerlingen van de groepen 3 t/m 8, als zij voor de  

noodopvang komen, via de hoofdingang verwacht en  

kunnen daar ook worden opgehaald.  

 

De kleuters kunnen naar het lokaal van de betreffende  

leerkracht die dienst heeft worden gebracht.  

Voor volgende week hebben wij een lokaal overzicht 

gemaakt voor de kinderen van de noodopvang zodat u 

weet waar u moet zijn: 

  

Maandag: 1/2B bij juf Marielle. 

Dinsdag: 1/2C bij juf Ellen 

Woensdag: 1/2A bij juf Femke 

Donderdag: 1/2A bij juf Diana 

Vrijdag: 1/2B bij juf Claudia 

 

Agenda: 
 

11 t/m 15 januari: thuisonderwijs 

18 januari: Studiedag 

20 januari: Opening Nationale 

Voorleesdagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



MR 
A.s. dinsdag 12 januari is er weer een MR-vergadering, 

Vanwege de Corona maatregelen/lockdown vindt de 

vergadering online via Teams plaats en start om 19:00 

uur. Mocht u het openbare gedeelte van de vergadering 

bij willen wonen, dan kunt u een bericht via 

SchouderCom aan de MR sturen. 

De vorige vergadering was op 7 december jl., punten 

die toen besproken zijn: 

- Veiligheid in en om school; 
- Verwarming uitval, dit heeft de aandacht en de 

hoogste prioriteit (inmiddels is dit probleem 
verholpen door vervanging van de ketels); 

- Corona: de stand van zaken; 
- Sint is geëvalueerd en Kerst doorgenomen; 
- De verdere actielijst is doorgenomen. 

 
 

BLOG SCHOUDERCOM 
Omdat de leerkrachten van de groepen 1 t/m 4 iets 
minder contact hebben met de thuiswerkende 
leerlingen hebben we de Blog op SchouderCom weer 
opengezet zodat u zelf ook af en toe een foto kunt 
posten of een bericht kunt plaatsen. 
De juffen van de groepen 1/2 zetten op het Blog ook 
filmpjes met thuislessen.  
 
 
 

LEUKE DINGEN DOEN TIJDENS 
LOCKDOWN 
 

GEOCOACHEN 
Een leuk idee om te doen is Geocoachen. U kunt 
hiervoor een app downloaden. In je stad of in de natuur 
in de buurt ga je dan zoeken naar schatten met GPS. 
Onderweg moet je zoeken naar kleine doosjes. Vaak 
liggen ze echt heel goed verstopt, maar gelukkig kun je 
aanwijzingen krijgen!  
 
Leuke speurtochten en meer routes zijn te vinden  
o.a. in het Almeerderhout! 

 

  
 
 
 
 
 
KINDERRECLAMEBUREAU 

Neem ook een kijkje bij het kinderreclamebureau. Op 

deze website vind je verschillende creatieve missies 

voor bovenbouwleerlingen. Missies waarbij ze op een 

speelse manier kennismaken met allerlei aspecten van 

marketing en communicatie. 

 

 
 
DAGJE WEG 
Geen echt dagje weg natuurlijk, maar online dus. 
Normaal fietsen we in een kwartiertje naar de Beekse 
Bergen, nu kunnen we online toch nog een kijkje 
nemen in het park via het youtubekanaal. Ook kan je 
daar naar de safarischool om van alles over dieren te 
leren.  
 
 
Wil je dieren echt van dichtbij bekijken? Dan kan je ze 
met Google gewoon in je huiskamer laten lopen! Is heel 
simpel om te doen, maar wel leuk! Je doet dit door in 
Google een dier te zoeken, een tijger of een beer 
bijvoorbeeld. Dan ga je naar de optie ‘weergeven in 3d’ 
en hou je je camera in de richting van de plek waar je 
het dier wilt zien. Volg dan de instructies op die je op je 
scherm krijgt en dan heb je een tijger in je woonkamer 
of tuin!  
Ook ligt de Efteling vlakbij ons, toch kunnen we nog niet 
in de achtbanen. Toch kan je nog leuke Efteling dingen 
doen. Ze hebben namelijk kleurplaten en 
luisterverhalen. Maar ook leskaarten van onder andere 
een Jokie en Jet pakket en voor de grootsten 
leskaarten over G-krachten van de achtbanen.  
Niet alleen pretparken kan je online bezoeken, je kan 
ook naar musea zoals het Rijksmuseum, Nemo en het 
Louvre.  
 

http://www.kidsproof.nl/Almere/Zoeken/almeerderhout
https://kinderreclamebureau.nl/missies/
https://www.youtube.com/c/BeekseBergen_ned
https://www.efteling.com/nl/kids

