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We zijn weer lekker bezig 
Met het nieuwe corona-spoorboekje in de hand zijn we op 8 februari weer begonnen. Blij om 
weer naar school te mogen, ondanks onzekerheid en zorgen over de besmettelijkheid van 
nieuwe corona-varianten. We doen er op school alles aan om zo verantwoord en veilig 
mogelijk te werken, binnen de richtlijnen. Dat zorgt elke dag voor uitdagingen, met name in 
afstand houden tot kinderen en bij het coördineren van de verschillende ‘bubbels’. Het was fijn 
voor ons dat bij de start op 8 februari de meeste leerlingen goed voorbereid waren en de regels 
en richtlijnen kenden. Onze dank daarvoor aan alle ouders, verzorgers en kinderen! 
 

Gezondheidsklachten en quarantaine  
Zoals u in het corona-spoorboekje kunt lezen 
vragen we ouders en verzorgers om kinderen met 
gezondheidsklachten thuis te houden. Inmiddels 
weten we dat corona zich niet alleen uit in 
verkoudheidsklachten; ook hoofdpijn en 
buikklachten horen bij de corona-symptomen.  
De overheid roept ouders op om ook kinderen te 
laten testen bij milde klachten.  
Wordt er bij het kind corona vastgesteld, dan 
begeleidt de GGD het gezin en de school verder in 
de stappen die genomen moeten worden.  
Is het kind en iedereen in haar/zijn omgeving 
corona-vrij, dan kan het weer naar school komen 
als  zij/hij minimaal 24 uur klachtenvrij is.  
Wordt in de thuisomgeving of nauwe contacten 
van een kind wel corona vastgesteld, dan volgt 
gedwongen quarantaine van 10 dagen na het 
laatste nauwe contact met de patiënt. Op dag 5 
kan gekozen worden voor een test. Hiernaast nog 

een tip voor wie gedwongen in quarantaine moet 😉  



 

 

 Juf Ghislaine stelt zich voor 
 
Hallo allemaal, 
Mijn naam is Ghislaine Bögels en ben voorlopig de vervangster van meester Roy.  
Tsja, mezelf voorstellen… Binnen het onderwijs heb ik 30 jaar ervaring, zowel 
binnen het (speciaal) basisonderwijs als binnen het hoger onderwijs. Na 15 jaar 
gewerkt te hebben als docente Onderwijskunde binnen een hbo-instelling, heb ik 
heel bewust de keuze gemaakt om terug te keren naar mijn ‘roots’: het 
basisonderwijs…en dit voelt meer dan goed. 
Verder… ben ik 54 jaar, heb 3 volwassen kinderen (24, 22 en 20 jaar). 
Hobby’s…laten we zo stellen, ik heb een abonnement op de lokale sportschool. Een 
goede film of boek, daar ga ik wel voor. 
Mocht u vragen hebben, neem dan contact met mij op. In deze corona-tijd is dit fysiek wat lastig, 
maar u kunt mij te allen tijde via de mail bereiken. De afgelopen week heb ik woensdag en 
donderdag al in groep 6 mogen werken en dat was voor mij super. Een leuke groep en ik ben na die 
1,5 dag met een heerlijk gevoel naar huis gereden (Waubach, Landgraaf). In ieder geval heb ik heel 
veel zin om samen met de kinderen van groep 6 aan de slag te gaan…..Op maandag t/m donderdag 
zal ik samen met de kinderen werken, op vrijdag doet meester Alex dit. We maken er samen 
kinderen, ouders, verzorgers, meester Alex en mijzelf een supertijd van! 

 

Cito-middenmeting en cito-eindtoets 

In de eerste twee weken van maart nemen we in de groepen 3 t/m 7 de toetsen van de cito-
middenmeting af. Deze toetsen waren aanvankelijk gepland in januari, maar werden vanwege 
de schoolsluiting uitgesteld. We gebruiken de resultaten van de toetsen om te zien wat de 
kinderen de afgelopen periode zich eigen gemaakt hebben en wat nog niet. Zo krijgen we goed 
in beeld wat bekend is en waar we nog aan moeten werken. De resultaten van de toetsen worden 
geanalyseerd en ons aanbod wordt hierop afgestemd. We bespreken dit met u in individuele 
oudergesprekken; deze plannen we in tussen 29 maart 9 april. Via ISY kunt u zich daar te zijner 
tijd voor inschrijven. De cito-eindtoets van groep 8 staat gepland voor 20-22 april.  

 



 

 

Boeken cadeau 
 
Ook deze maand weer een opgeruimde zolder en daardoor 
mooie boeken cadeau voor de school: dank jullie wel,  
Fenna en Kyra!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als de brandweer – deel 2 
 
Graag opnieuw uw aandacht voor de situatie aan de Molenstraat. Het stopverbod vóór de uitrit 
van de brandweer (de zone met de schuine gele strepen op de weg) is bedoeld om de brandweer 
vrij baan te geven bij een uitruk. Natuurlijk is het ook de bedoeling dat de uitrit zelf vrij blijft. 
Gelieve dus niet langs het hek op de uitrit van de brandweer te gaan staan bij het brengen of 
halen van uw kind(eren); dit om levensgevaarlijke situaties te voorkomen bij een uitruk.   

 



 

 

 

Engels leren met een serious game in groep 7 en 8 

Anderhalf jaar geleden ben ik, juf Meike uit groep 7/8, 

begonnen aan mijn afstudeeronderzoek van de master 

Onderwijswetenschappen van de Open Universiteit. Hierbij heb 

ik mij verdiept in het leren van Engels als tweede taal en het 

leren middels serious games. Een serious game is een game die 

op de telefoon gespeeld kan worden, waarbij leren het 

hoofddoel is.  

Tijdens mijn afstudeeronderzoek heb ik een game gemaakt 

waarbij leerlingen uit de groepen 7 en 8 konden werken aan de 

productieve taalvaardigheden van Engels. Productieve taalvaardigheden zijn spreken en 

schrijven, dus de leerlingen moesten de taal zelf actief creëren. Om na te kunnen gaan of de 

serious game effect had op de productieve taalvaardigheden, heb ik een experiment 

opgezet. Eerst heb ik de productieve taalvaardigheden van alle deelnemende leerlingen 

gemeten. Daarna hebben we met alle deelnemende leerlingen zes weken lang, één keer per 

week, in twee groepen gewerkt: de ene groep heeft de serious game gespeeld en de andere 

groep heeft met Duolingo gewerkt. Duolingo is ook een applicatie die op de mobiele 

telefoon gespeeld kan worden waarbij Engels geleerd kan worden. Echter, Duolingo zou de 

productieve taalvaardigheden niet goed stimuleren en daarom kon ik nagaan of mijn serious 

game effect had. Na deze zes weken heb ik weer de productieve taalvaardigheden van alle 

deelnemende leerlingen gemeten.  

Het bleek dat er bij de nameting geen verschil was tussen de productieve taalvaardigheden 

bij de beide experimentele groepen. Dit kan vooral verklaard worden omdat de ontworpen 

serious game zich nog te weinig heeft gericht op de verwerving van woordenschat. 

Woordenschat vormt namelijk een belangrijk startpunt om tot spreken en schrijven te 

kunnen komen. Voor vervolgonderzoek is het dan ook aan te raden om een aparte serious 

game te ontwikkelen waarbij alleen woordenschat centraal staat waarna alsnog de nu 

ontworpen serious game gespeeld kan worden.  

Op dit moment ligt mijn afstudeeronderzoek klaar voor de eindbeoordeling. Ik wil alle 

deelnemende leerlingen via deze weg nogmaals heel erg bedanken voor hun inzet!  



 

 

Feesten en activiteiten in corona-tijd 
Het uitgangspunt is dat alle activiteiten passen binnen de geldende corona-
maatregelen. We bekijken dus steeds per activiteit wat haalbaar en 
organiseerbaar is binnen de regels en richtlijnen die dan gelden. Omdat deze 
per periode en per activiteit kunnen verschillen en de RIVM-richtlijnen steeds 
aangepast en versoepeld of verscherpt kunnen worden, kunnen we de 
invulling niet te lang van tevoren bepalen en delen. We houden bij de 
organisatie steeds rekening met verschillende scenario’s en natuurlijk doen 
we bij elke activiteit -van Pasen tot schoolreis en van musical tot schoolkamp- 
steeds weer ons uiterste best om het optimale eruit te halen voor de kinderen 
en er onvergetelijke activiteiten van te maken. We informeren u via de 
nieuwsbrief en/of ISY over de invulling van elke activiteit zodra dat kan.    
 
 

Vrije dagen in maart en april 
In maart zijn er geen extra vrije dagen.  
In april zijn de volgende dagen vrij:  

✓ Maandag 5 april: paasmaandag 
✓ Maandag 26 april: studiedag 
✓ Dinsdag 27 april: Koningsdag 

 
 
Re(d)actie        
Wilt u iets zeggen of vragen naar aanleiding van de nieuwsbrief, dan kunt u terecht bij 
Ellen Reijners (directeur) : ellenreijners@bssterrenrijk.nl   
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