
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

  

Schoolsluiting tot 8 februari 

Het besluit kwam niet onverwacht en corona-technisch begrijp ik het helemaal, maar 

het is wel moeilijk. Kinderen en ouders lopen op hun tandvlees. We maken ons alle-

maal zorgen over de gevolgen. Ook het team van de Willibrordus had gehoopt alle 

kinderen weer op school te zien op 25 januari. Dat wordt 8 februari. Hopelijk. 

 

Onderwijs op afstand 

Hoe het onderwijs-op-afstand wordt georganiseerd verschilt per school. Teams zoe-

ken naar de werkwijze die het beste past bij de situatie van hun school. Ouders 

spreken elkaar en vergelijken. Dat is logisch. En soms zou de werkwijze van een an-

dere school beter passen bij dit gezin of dat kind. Online onderwijs is iets heel an-

ders dan live-onderwijs. De spanningsboog van de kinderen is veel korter en het 

vergt veel inspanning om een online-les te volgen. Na een kwartier wordt het al las-

tig. Daarom houden wij de meet-momenten kort en de instructiefilmpjes zo kort 

mogelijk. Even chatten met de leerkracht kan wat langer. Een paar verschillende acti-

viteiten achter elkaar kan nog net als je tussendoor even iets anders kunt gaan doen. 

Wij zoeken dagelijks naar wat het beste werkt voor de kinderen en naar mogelijkhe-

den om jullie thuis te ondersteunen.  De leerkrachten zijn altijd beschikbaar voor 

vragen via de mail. 

 

Noodopvang op vrijdag 

Op vrijdag hebben we een probleem met de bezetting van de Noodopvang. Daarom 

heeft Ineke Wiegersma haar werkdag met de school in Lochem geruild. Zij neemt 

op vrijdag de noodopvang op zich met ondersteuning van stagiaires. Op maandag 

werkt zij in Lochem. Dit heeft consequenties voor haar IB werk en voor de extra 

hulp die zij kan bieden aan individuele leerlingen. Deze hulp komt dan ook te verval-

len zolang de school gesloten is.  

Met de inzet van Ineke kunnen wij voorkomen dat leerkrachten tijdens het geven 

van online-onderwijs ook kinderen in hun klas moeten begeleiden.  

MR 

9 december jongstleden hebben we als MR vergaderd. In deze vergadering hebben 

we het gehad over de inzet van de extra subsidie voor de rest van het schooljaar. 

Die we gekregen hebben om op de woensdagmiddag extra onderwijs te verzorgen 

voor leerlingen die in de coronaperiode een achterstand hebben opgelopen. Ook is 

er aangegeven welke stappen er gezet zijn rondom het groeiend leerlingaantal. 

Daarnaast hebben we gesproken over de cursus die enkele MR leden hebben ge-

volgd. Wat kunnen we hieruit meenemen en hoe kunnen we ons zelf blijven ontwik-

kelen. 

Alle informatie is terug te lezen in de notulen van deze vergadering, die binnenkort 

op de website komt.   
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Pagina 2  

Thema/letter/onderwerpen groep 1 

In week 4 en 5 werken de kinderen van groep 1 over het thema: kleuren/vormen/sprookjes. 

We werken rondom de letter “k”. (Welke woorden beginnen met de “k“ vooraan?) In de weekplanning 

van het thuisonderwijs in google classroom van week 4 en 5 komen o.a. de volgende onderwerpen aan 

bod; 

· Oefenen van de telrij en cijfersymbolen van 1 t/m 12. (evt. lager/hoger) 

· Buurgetallen t/m 12. (evt. lager/hoger) 

· Herkennen/benoemen van de kleuren en de basisvormen. (cirkel (rondje), vierkant, driehoek en recht       

hoek 

· Oefenen met meten, wegen en classificeren. 

· Bewegend leren voor taal en rekenen. 

· Motorische oefeningen voor de grove en fijne motoriek.                     

· Auditieve taaloefeningen. 

· Oefenen en herhalen van de aangeboden letters; s, b, h, j, p, w en k. 

· Woordenschat uitbreiden met woorden over sprookjes. 

· Liedjes/versjes over kleuren, vormen en sprookjes. 

 

Jarigen 

21 januari Lenn  Gr. 8 

21 januari Lynn  Gr. 1 

23 januari Fay  Gr. 3B-4A 

24 januari Sven  Gr. 3B-4A 

25 januari Diëm  Gr. 3B-4A 

26 januari Mats  Gr. 4B-5 

2 februari Wout  Gr. 6-7 

4 februari Jelte  Gr. 1 

4 februari Maas  Gr. 6-7 

4 februari Nyne  Gr. 6-7 

4 februari Eléna  Gr. 8 

Allemaal van harte gefeliciteerd! 

De volgende nieuwsbrief komt uit op: 4 februari 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 


