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Nieuwsbrief voor ouders en kinderen van

In deze extra Nieuwsrijk: verdere informatie in deze periode van schoolsluiting
•
•
•
•
•
•
•

Update van 20 maart 2020, met onder andere:
Inkijkje: hoe gaat het bij jullie thuis?
Eerste ervaringen met onderwijs op afstand
Wie is er jarig?
Wat is er afgelast?
Tips voor thuis van Jonne
Een gedicht voor alle kinderen van Sterrenrijk

20 maart 2020
Vandaag is de laatste dag van de eerste week van de schoolsluiting. Wat een rare week was dit...
We hebben allemaal tijd nodig gehad om ons te realiseren
wat het met je dagritme doet als er geen school is, maar ook
geen vakantie. Dat was al heel erg wennen…en toen kwam
het gemis: wat is de school akelig leeg zonder ‘onze’ kinderen,
zonder bedrijvigheid, zonder kinderstemmen en hun lach.
Wat vreemd is het om bezig te zijn met onderwijs op afstand.
Om met je klas bezig te zijn, maar ze niet te zien of te horen.
Gelukkig krijgen we heel veel berichtjes van onze leerlingen
en hun ouders en lieve reacties en bedankjes. Wat zullen we
allemaal blij zijn als deze periode weer voorbij is en we weer gewoon allemaal samen op school zijn!

Kinderopvang Spelenderwijs
Ook voor de volgende week/weken geldt dat ouders die in een cruciaal beroep werken, voor opvang een
beroep kunnen doen op de kinderopvang van Spelenderwijs. Dat kan natuurlijk niet als uw kind klachten
heeft. Opgeven kan alleen via: mik-spelenderwijs@mik-piwgroep.nl

Hoe gaat het bij jullie thuis?

Een hele dikke knuffel
van Noah, gr. ½,
hij mist jullie allemaal!! Blijf gezond.
Noah is nog niet
‘besmettelbaar’, zoals
hij zelf zegt.

Tijd voor toepasselijke
thee!

Liam, gr. ½ vindt de thuisschool tot nu toe prima:
hij is nu iedere dag de
tassenhaler, uitdeler,
boffer, helper én trooster (de taakjes
van het takenbord) 😊

Luka, gr. 8 zet de
kunstweken
voort: hij stuurt
zijn Picasso’s
naar eenzame
ouderen in de buurt.

Jarige leerlingen
In de periode van de schoolsluiting zijn er natuurlijk ook kinderen jarig. We wensen jullie allemaal een heel
fijne verjaardag en feliciteren jullie voor nu maar even op deze manier:

15 maart

Lucas Arets, 6 jaar
Jayden Houben, 10 jaar

17 maart

Sofia Qi, 10 jaar

18 maart

Milan Cerfontein, 7 jaar
Zane Jakubialojc, 8 jaar
Kaoutar de Vries, 10 jaar

19 maart

Shevano van Leeuwen, 5 jaar
Isa Smeets, 7 jaar
Gideon v/d Steen, 9 jaar

20 maart

Amelia Ruipers, 4 jaar
Joey Bocken, 7 jaar

22 maart

Hamza Taha, 5 jaar

23 maart

Sajaan Sivasundaram, 11 jaar

26 maart

Jays Custers, 11 jaar

28 maart

Jesse Lammertsma, 12 jaar
Joya Meertens, 10 jaar

29 maart

Igone v/d Steen, 4 jaar

2 april

Liam Hambeukers, 5 jaar

5 april

Brian Steeghs, 6 jaar

Ervaringen met onderwijs op afstand
Afgelopen dinsdag startte het digitale onderwijs op afstand. Hierbij onze ervaringen tot nu toe:
•

Juf Kim, groep 1
Veel kinderen oefenen thuis al met Prowise: ga zo door! Verder veel enthousiaste reacties op
onze berichten via Klasbord. Wanneer er genoeg animo voor is, starten we in de 3
onderbouwgroepen met een ‘challenge’ voor de kinderen: iedere dag een leuke opdracht voor
thuis. Bijvoorbeeld: knutsel iets leuks met een wc-rol of zoek de letters van je naam in een
tijdschrift en plak deze op een blaadje. De bedoeling is dat ouders daarna de thuiscreaties op
Klasbord delen. Op Klasbord kunt u zien wanneer we starten.

•

Juffen Monique en Jacqueline, groep ½ A
Er zijn nog niet zoveel kinderen thuis aan de slag via Prowise. We zullen de
ouders van kinderen die nog niet gestart zijn, even benaderen. Misschien
hebben ze hulp nodig bij het inloggen of weten ze de site nog niet te
vinden. Natuurlijk kunnen ouders ons ook altijd mailen met vragen. Er
staan leuke en leerzame dingen op de thuissite en ook veel tips om er
thuis een fijne tijd van te maken: kijk vooral elke dag.

•

Juffen Ruth en Jeanne, groep ½ B
Er zijn al veel leerlingen aan de slag met de oefeningen. Er kwamen wat
reacties dat de oefeningen wel wat moeilijk waren voor de kleuters. We hebben
daarom een overzicht gemaakt met de spelletjes van Rekentuin en Taalzee voor de groepen 1 en
2. Alle kleutergroepen hebben dit overzicht gedeeld op Klasbord. Op Klasbord zien we veel
berichtjes voorbij komen dat de kinderen hun juffen en vriendjes missen. Daarom hebben de
ouders met elkaar op Facebook een privégroep gemaakt, zodat ze in contact blijven en foto's
kunnen delen. Vanwege de AVG mogen de juffen niet in die groep, maar wij krijgen rechtstreeks
ook veel lieve berichtjes. Alle kleuterjuffen samen hebben een heleboel leuke opdrachten,
activiteiten en tips verzameld voor de komende weken en op de oefensite gezet: kijk vooral elke
dag hierop.

•

Juffen Inge en Wendy, groep 3
Op dit moment zijn al veel leerlingen goed aan het oefenen, maar jammer genoeg nog niet
allemaal. Voor alle kinderen die al heel hard gewerkt hebben: een dikke pluim, we zijn heel trots
op jullie. Kinderen die nog niet gewerkt hebben via Prowise: het is heel belangrijk dat jullie gaan
starten! We zullen jullie ouders benaderen om te vragen of
het lukt. Natuurlijk kunnen zij ons ook altijd mailen. Succes !

•

Juffen Bianca en Monique, groep ¾
Er zijn in onze groep nog niet zoveel ouders die de inlog van
Prowise Learn hebben opgevraagd. We hebben daarom
een extra bericht via de klassenouder gestuurd en we
hopen dat dit helpt! Thuis bezig zijn en blijven met
schoolwerk is belangrijk voor alle kinderen.

•

Juffen Mariëlle en Gaby, groep 4
Het is nog niet iedereen gelukt om in te loggen en we horen dat het systeem
soms overbelast is. Dat is natuurlijk lastig, maar blijf het wel proberen. En zijn er vragen, mail ons
dan vooral.

•

Juffen Chantalle en Denise, groep 5
Wij zijn woensdag druk bezig geweest met beantwoorden van mailtjes van ouders die niet
konden inloggen. Of het mailadres klopte niet of ze hadden de mail door alle drukte nog niet
ontvangen. Dit is inmiddels allemaal opgelost. Ook hebben veel ouders de inlogcode van Prowise
Learn opgevraagd. Er zijn al heel veel kinderen die hebben gewerkt in Bloon (spelling) en Wereld
in getallen (rekenen): zij hebben een kort chatberichtje gehad dat ze goed bezig zijn! Er zijn voor
onze groep 2 chromebooks uitgeleend. En we hebben lieve mailtjes gehad van ouders die ons
bedanken voor alles wat we voor iedereen doen. Fijn om te horen!

•

Juffen Joshi en Wendy en meester Emile, groep 5/6
Sommige kinderen hebben tot nu toe al heel veel geoefend met
de programma’s van Basispoort, Prowise Learn, Naut-MeanderBrandaan en Bloon. Er zijn ook een aantal kinderen minder
actief op deze programma's...maar hopelijk hebben zij wel
andere leerspelletjes gedaan. Met alle ouders hebben we fijn
mailcontact gehad. Als het goed is komen alle kinderen in
Basispoort en Prowise Learn! 👍🏼 Van een aantal ouders heb ik
vragen gehad via mail wat kinderen nu precies moeten iedere dag.
Ik heb hierover nog een algemene app laten doorsturen via de
klassenmoeder. Het lijkt erop dat nu alles duidelijk is. Ook leuke
foto’s mogen ontvangen van thuisschooltjes en hartverwarmende
bedankjes aan ons als team. 🙂

•

Meester Roy en juf Denise, groep 6
Meester Roy en juf Denise zijn allebei grieperig, maar ook voor hun groep zijn inmiddels alle
inlogproblemen opgelost en kunnen alle kinderen goed aan het werk. Succes voor de kinderen
en beterschap voor de juf en meester!

•

Juffen Esther en Marijke, groep 7
Tot gistermiddag hebben we mailtjes gehad van ouders die niet
konden inloggen. Gelukkig is dat nu opgelost. Tot onze schrik
zagen we dat er een grote groep nog niet zo vlijtig aan het
thuiswerken is. Acht kinderen zijn wel al heel goed bezig:
complimenten! Sommige kinderen hebben een klein beetje
gedaan, maar ook acht kinderen nog helemaal niets. We zullen
even schakelen met de ouders, want het kan natuurlijk zijn dat
deze kinderen ziek zijn. Voor iedereen: veel succes!

•

Juffen Meike en Yvonne, groep 7/8
Van groep 7/8 hebben de meeste kinderen de computer thuis al gevonden. Veel kinderen zijn
goed aan het werk, maar sommigen nog niet. We zullen contact opnemen met hun ouders. We
krijgen wat signalen dat Prowise Learn af en toe overbelast is, dat is natuurlijk lastig. We zien aan
de antwoorden van de oefenopgaven dat er bij sommige onderwerpen extra uitleg nodig is; we
zijn samen aan het kijken hoe we dat kunnen gaan organiseren: wordt vervolgd!

•

Juffen Steffie en Tara, groep 8
Al vanaf maandagmorgen waren verschillende kinderen fanatiek gestart met oefenen via Junior
Einstein. Dat werkte als een olievlek, want dinsdag volgden velen. Vanaf woensdag wordt ook

Basispoort en Prowise Learn goed gebruikt. We houden iedere dag nauwlettend in de gaten wat
de kinderen doen en kunnen niet anders zeggen dan dat we erg trots zijn op onze groep. Zelfs na
het nieuws dat de eindtoets niet doorgaat, weten ze hun werk goed te vinden thuis. Er zijn een
paar kinderen van wie we nog geen online werk hebben gezien; we zullen met hun ouders contact
opnemen om te kijken waar dat door komt. Behalve online krijgen we ook heel leuke berichten
van alternatieve activiteiten om thuis bezig te zijn met schoolwerk, van perziken verdelen in de
keuken (Jesse) tot digitale kunstwerkjes versturen naar eenzame ouderen (Luka). Succes verder!

Overzichtje: wat is er afgelast?
•

26 maart: de schoolfotograaf is afgelast; hij komt later dit schooljaar, u hoort nog wanneer

•

2 april: theoretisch verkeersexamen groep 7 wordt verzet; de nieuwe datum is nog niet bekend

•

8 april: de Triadedag (studiedag) voor het team is afgelast. Als de school dan weer begonnen is,
dan hebben de kinderen die ochtend gewoon school

•

11 april: de Kennedymars en mini-mars zijn afgelast

•

15-16 april: de Cito-eindtoets voor groep 8 is in heel NL afgelast*

•

15 april: het trefbaltoernooi in Glanerbrook is afgelast

•

17 april: de koningsspelen zijn in heel NL afgelast; ze worden uitgesteld tot volgend schooljaar

•

17 april: het voetbaltoernooi op de Lindenheuvel is afgelast

*Cito-eindtoets gaat niet door
Eergisteren werd bekend gemaakt dat minister Slob heeft besloten om dit jaar geen centrale eindtoets
af te laten nemen bij kinderen uit groep 8. In een brief aan de Tweede Kamer schreef Slob:
"We vragen op dit moment heel veel van het onderwijspersoneel. Ik heb erg veel
bewondering voor al die leraren en schoolleiders die zich met al hun creativiteit
inzetten voor onderwijs aan kinderen die thuis zitten. Dat heeft nu prioriteit voor
scholen."
Ook schreef Slob in de brief dat leerlingen in groep 8 de afgelopen weken al een
schooladvies hebben gekregen. "Dat is altijd al leidend geweest bij de keuze van
een middelbare schoolopleiding. Op dit moment is het schooladvies al leidend
en is de toets een second opinion bij de keuze.
Er zal volgend schooljaar in het voortgezet onderwijs extra goed worden gekeken of een kind wel
inderdaad op de juiste plek zit."

Tips voor thuis
Jonne, onze schoolmaatschappelijk werkster, heeft de volgende tips voor ouders:
✓ Maak de dag voorspelbaar. Een vaste structuur in je dag is zowel voor jouzelf als voor je kind erg
fijn. Laat je kind eerst zelf eens nadenken over wat hij/zij allemaal wil en kan doen op een dag.
Iets voor zichzelf, maar ook voor een ander of om mee te helpen in huis. En natuurlijk de
schooltaken. Zet het vervolgens in een overzichtelijk schema (ook schermtijd kun je hierin

verwerken), en plan (tussen het werken door) ook tijd in om samen gezellig naar buiten te gaan,
voor te lezen of samen een spelletje doen.
✓ Net zoals er op school afspraken en regels zijn, is het goed om (extra) afspraken en regels te
maken voor thuis. Zo weet je zoon/dochter wat er van hem/haar verwacht wordt. Vergeet
vervolgens de complimentjes niet als je kind zich goed aan jullie afspraken heeft gehouden!
✓ Als je een partner hebt, maak afspraken over de taakverdeling in jullie gezin. Alles is nu anders
dan normaal, dus ook hierin zijn wellicht aanpassingen nodig om de balans te kunnen houden
tussen werk en privé, en om de gezelligheid te bewaren in
jullie gezin.
✓ Accepteer dat je waarschijnlijk minder gedaan krijgt dan
normaal. Wat betreft werk, maar ook wat betreft
huishouden. Hoe vervelend dit ook voelt en hoe graag je
het ook anders zou zien, het is nu eenmaal zo. Wees een
beetje lief voor jezelf!
✓ Het is niet de tijd voor schuldgevoel. Zit je kind iets
langer dan de schermtijd die jullie normaal aanhouden aan
de Ipad, mobiele telefoon of voor de TV… dan is dat maar
even zo. Het is voor iedereen belangrijk om nu een draai te vinden.
✓ Vraag hulp aan vrienden, familie of buren. Hoe moeilijk dit soms ook is, het is belangrijk om
hulp te vragen, zeker wanneer je aan jezelf merkt dat je lontje korter wordt. Anderen willen
misschien wel een paar uurtjes op je kind passen, zodat jij even ongestoord door kunt werken of
lekker even kunt relaxen. Houdt hierbij natuurlijk wel de richtlijn in acht om dit niet te doen
wanneer er sprake is van verkoudheidssymptomen, hoe licht ook.
✓ Misschien werkt het voor jou om soms niet of helemaal niet op je reguliere uren of werkdagen
te werken. Begin vroeger, werk nog even tijdens het middagdutje, of misschien zelfs wel in de
avond als je kind in bed ligt. Overleg met je werkgever wat hierin kan.
✓ Communiceren is belangrijk. Met je partner, met je kinderen, maar ook met je werk. Wat is wel
of niet haalbaar in deze tijd. Maak het bespreekbaar en zoek samen naar oplossingen. Geef aan
wat je nodig hebt van de ander, en wat je te bieden hebt. Wees flexibel en realistisch.
✓ Als je bent gescheiden dan is deze tip misschien ook wel meer dan ooit bruikbaar: zie je expartner als de ouder van jouw kind. Parkeer eventuele woede en irritatie. Richt je op
samenwerken de komende weken. Jullie hebben elkaar nodig om jullie kind en jullie zelf de
komende 3 weken (of langer…) zo min mogelijk stress te laten ervaren.
✓ Vraag qua schoolwerkbegeleiding niet teveel van jezelf; je hebt immers de rol van ouder en niet
die van leraar.
✓ Is je kind erg gevoelig en onder de indruk van al het nieuws? Beperk dan het aantal momenten
dat het journaal gekeken wordt of erover gepraat wordt waar je kind bij is. Kijk evt. 1x per dag
samen het Jeugdjournaal, geef je kind de ruimte om met vragen te komen en beantwoord die zo
eerlijk mogelijk. Maak het niet groter dan het is, maar bagatelliseer het ook niet. Voel aan wat je
kind aan kan. Tips over ‘hoe praat je met kinderen over corona’ zijn er genoeg te vinden op
internet.
Met vragen, zorgen of als u behoefte heeft aan overleg, dan kunt u Jonne bellen of mailen:
Jonne Mestrom, 0623299651, jonne.mestrom@piw.nl

Lieve kinderen,
Zo stil op Sterrenrijk, geen kind in de klas.
Leeg op de gangen, op de kapstok geen jas.
Geen knuffel van jou, geen grapje van mij,
Zo stil op het schoolplein, geen kind in de rij.
Je mag nu thuis leren, ik weet dat je het kan,
Ook heel veel boekjes kijken, is een goed plan.
Vraag mamma allerlei weetjes, stel pappa een vraag.
Speel samen een spel, en beweeg veel en graag.
We missen je erg, maar thuis is ook fijn,
Lekker schooltje spelen en jij mag de juf zijn,
Of meester, of directeur, of natuurlijk gewoon kind,
Totdat je moet slapen en ……..de nieuwe dag begint!
Dag allemaal, veel groeten van alle juffen en meesters!

Denkt u eraan?
Alle activiteiten, vergaderingen, bijeenkomsten en afspraken op school vervallen tot en met 6 april.

Re(d)actie
Wilt u iets zeggen of vragen naar aanleiding van deze extra nieuwsbrief of heeft u ideeën of input voor
de volgende, mailt u dan naar Ellen Reijners (directeur): ellenreijners@bssterrenrijk.nl

