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Update 16 maart 2020
Gisteravond kregen we het nieuws dat de scholen in Nederland gesloten zijn voor in ieder geval 3 weken.
Een ingrijpend bericht voor iedereen.
Blijkbaar is het alle ouders gelukt om voor vandaag opvang
voor hun kind(eren) te vinden zonder een beroep te doen op
de kinderopvang op school. Vandaag waren er dus geen
kinderen op school aanwezig.
Alle leerkrachten zonder verkoudheidsklachten waren op
school om voorbereidingen te treffen voor onderwijs op
afstand. Hieronder meer informatie daarover.

Kinderopvang Spelenderwijs
Vanochtend kreeg u via ISY informatie van de kinderopvangorganisatie waarmee we samenwerken:
MIK/PIW. Werkt u in een vitaal beroep, dan kunt u voor opvang een beroep doen op de kinderopvang van
Spelenderwijs. Dat kan natuurlijk niet als uw kind klachten heeft. Opgeven kan alleen via:

mik-spelenderwijs@mik-piwgroep.nl

Onderwijs op afstand
Wij zijn druk bezig om een digitaal systeem in te
richten zodat kinderen thuis schoolwerk kunnen doen.
We maken hierbij gebruik van Prowise Oefenweb.
Hierop komen oefeningen te staan die rechtstreeks uit
onze lesmethodes komen. Zo kunnen de kinderen de
stof die al is aangeboden, thuis bijhouden en extra
oefenen. De eigen leerkracht zet de oefenstof klaar
en geeft via een bericht op ISY aan wat de leerlingen
thuis kunnen doen. Nieuwe lesstof bieden we
vooralsnog niet aan. Zo willen we voorkomen dat
kinderen die op dit moment ziek zijn, nog verder achterop raken.
Om gebruik te maken van het oefenweb krijgt elk gezin een thuis-inlog voor Basispoort. U ontvangt
hierover morgen een mail met informatie en gegevens.
Voor deze vorm van onderwijs moeten uw kinderen enkele uren per dag gebruik kunnen maken van een
computer of laptop. Is dat bij u thuis onmogelijk, dan kunt u dat aangeven. U kunt dan eventueel een
chromebook van school in bruikleen krijgen. Het aantal beschikbare devices is beperkt en onze leerlingen
van groep 8 krijgen in verband met de eindtoets voorrang hierbij. Het is dus een goed idee als u in uw
omgeving al eens informeert of iemand een laptop aan u kan uitlenen.

Nieuwsflits
De digitale systemen van o.a. Prowise en Basispoort waren vandaag ernstig overbelast, waardoor de
leerkrachten niet alle voorbereidingen hebben kunnen uitvoeren. We hopen dat dit morgen
verholpen is. De doelstelling is dat de kinderen vanaf woensdag thuis gebruik kunnen gaan maken
van het oefenweb.

Extra oefenstof voor groep 8
Onze 8e-groepers zijn bezig met de voorbereiding op de eindtoets.
Hiervoor hadden zij al inlog-gegevens en dus toegang tot de digitale
oefenomgeving van Junior Einstein voor thuis. De leerkrachten van
groep 8 kunnen zien wie er inloggen en vertelden mij dat vanochtend
om 9 uur al drie leerlingen ingelogd waren om te oefenen! Gedurende
de dag volgden er meer. Heel verstandig natuurlijk en we raden alle
kinderen van groep 8 aan om goed te oefenen hiermee.
Kan uw kind thuis geen gebruik maken van een computer of laptop,
dan kunt u een chromebook van school in bruikleen krijgen. Het aantal
chromebooks dat we hebben is beperkt, maar we hebben afgesproken
dat de leerlingen van groep 8 hierbij voorrang krijgen. Wilt u hier
gebruik van maken, dan kunt u dit doorgeven aan de leerkracht.

Tips voor thuis
Op internet worden heel wat tips gedeeld om met je kinderen aan de slag te gaan nu ze thuis zijn. Hierbij
wat ideeën en websites.
Kleuters
Peuters en kleuters ontwikkelen zich door te spelen en daar hebben ze veelal geen volwassen aansturing
bij nodig. Maar natuurlijk zijn er ook heel veel leuke en leerzame dingen om samen te doen. Wat ideetjes:
•

voorlezen of voorleesfilmpjes gebruiken (De Voorleeshoek)

•

samen koken of bakken en zo vanzelfsprekend bezig zijn met hoeveelheden en maten

•

samen de was doen of schoonmaken en daarbij benoemen
wat je doet of ziet

•

speel een spelletje met een dobbelsteen en oefen zo het
tellen

•

maak een tekening of schilderij voor opa en oma die nu
misschien niet op bezoek kunnen komen, of stuur de
tekeningen naar ouderen in de buurt (zie de oproep van
Renate Spronken hieronder)

•

daag je kind uit iets te bouwen of knutselen, maak er een
foto van en stuur die naar de leerkracht van je kind

•

kijk samen educatieve filmpjes via SchoolTV, zoals
Koekeloere, Huisje Boompje Beestje, Hoelahoep

•

Breng een dagritme aan en bespreek dat met je kind, zodat het weet hoe de dag er uit ziet en
welke momenten ‘samen-momenten’ zijn

•

Kijk op https://jufbianca.nl voor deze en nog veel meer ideeën.

Alle leeftijden
Geeft uw kind aan dat het zich verveelt? Prima,
verveling is de eerste stap naar het vinden van
een nieuwe activiteit. En die hoeft natuurlijk niet
alleen binnen te zijn. Buiten zijn is goed voor
kinderen én het weer werkt de komende dagen
mee. Hou ook buiten wel rekening met de
afgesproken anderhalve meter afstand tussen je
kind en anderen; een speeltuin is misschien niet
zo’n goed idee. Spelen in de achtertuin, samen
voetballen op het veldje of een stuk wandelen in
het bos zijn prima activiteiten. Je kind kan er
haar/zijn energie kwijt én er valt een heleboel te
leren en te beleven.
•

Kijk op https://www.kidsproof.nl/zuid-limburg/blog voor deze en nog veel meer ideeën.

Acties in de buurt
Oproepje #applaus voor de zorg:
Voor alle kanjers in de zorg applaudisseert Nederland: aanstaande woensdag om 20.00 uur.
Oproepje Renate Sproncken, Geleen:
Door de coronacrisis mogen ook onze ouderen van Delphinium helaas geen bezoek meer ontvangen. Om
het leed misschien iets te verzachten wil ik een oproep doen om een kaartje, tekening, briefje te sturen
naar een oudere van Delphinium. Gewoon een lief, opbeurend, vrolijk berichtje! Kaartjes kunnen naar
onderstaand adres gestuurd worden en dan zorgt Petra dat ze op locatie terecht komen.
Petra Spronken
Spoorstraat 67
6161AA Geleen

Kleuterpraat
Gehoord in de kleutergroep:

“Juf, ik kan al tot 12 hinkelen.”

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

