
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

  

Allereerst de beste wensen voor 2021: gezondheid … dan een hele tijd niets en dan 

vooral GEZONDHEID! 

Inmiddels zijn wij al bijna een week aan de gang met onderwijs op afstand. Het loopt 

allemaal en wij zien dat de kinderen de weg in de Meet weer gevonden hebben. Fijn 

om ze zo toch allemaal weer te zien! Als de schoolsluiting verlengd wordt dan gaan 

we ook de extra hulp programma’s voor kinderen die meer hulp/uitdaging nodig 

hebben weer inpassen. 

Wij begrijpen dat de combinatie van thuiswerken en de kinderen helpen een zware 

wissel trekt op gezinnen. Wij proberen zoveel mogelijk ondersteuning te bieden met 

het schoolwerk. Daar zitten ook opdrachten bij waarmee de kinderen creatief bezig 

kunnen zijn en tips om nog iets extra te doen. Lezen kan altijd. Kinderen die thuis 

geen leesboek meer hebben kunnen er een komen halen op school, in overleg met 

de leerkracht. 

Wij hopen dat de schoolsluiting niet verlengd wordt. Dinsdag 12 januari is er weer 

een persconferentie. Woensdag 13 januari is er directieoverleg van SKBG indien de 

periode verlengd wordt: de citotoetsen komen dan in de verdrukking en er zal een 

besluit op stichtingsniveau genomen worden over het te voeren beleid. Uiteraard 

stel ik ouders daarvan zo snel mogelijk op de hoogte. Als wij 18 januari weer kunnen 

starten dan schuift het toets programma twee weken op en beginnen wij met twee 

‘zilveren weken’. Dat doen we anders direct na de kerstvakantie om de kinderen 

weer te laten wennen, aan groepsvorming te werken en de laatste lessen te herha-

len. 

Marlies de Vries 

Studiedag 11 januari 

Maandag 11 januari heeft het team een studiedag. Er zijn dan geen Meet- en Chat-

momenten. De meeste leerkrachten hebben wel werk klaargezet zodat de kinderen 

iets kunnen doen. 

Hoofdluiscontrole 

Normaal doet het luizenteam na de vakantie weer een controle. Misschien een goed 

idee om zelf de hoofden te controleren op teken en luis? 
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Pagina 2  

Thema/letter/onderwerpen groep 1 

In week 1, 2 en 3 werken de kinderen van groep 1 over het thema; winter.  

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

In de weekplanning van het thuisonderwijs in google classroom van week 1 en 2 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) 

Rekenkundige begrippen; meer, minder, groter, kleiner, hoger, lager, enz.  

Bouwwerken nabouwen/construeren. 

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 en w. 

Woordenschat uitbreiden met woorden over de winter. 

Liedjes/versjes over de winter. 

 

Jarigen 

10 januari Linde  Gr. 4B-5 

11 januari Fay  Gr. 3B-4A 

12 januari Lynn  Gr. 6-7 

12 januari Floor  Gr. 6-7 

13 januari Jip  Gr. 1 

17 januari Rob-Roy Gr. 4B-5 

19 januari Tessa  Gr. 8 

21 januari Lynn  Gr. 1 

Allemaal van harte gefeliciteerd! 

De volgende nieuwsbrief komt uit op:  21 januari 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


