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Nieuws en mededelingen van de directie 

Voorbereidingen thuisonderwijs. 
In Maart werden we allemaal verrast door de “lock-down”. We hebben ons toen nauwelijks kunnen 
voorbereiden op het thuisonderwijs. Ik verwacht dat het in de nabije toekomst lastiger wordt om 
voldoende vervangers te vinden bij ziekte van onze leerkrachten. Het betekent dat we dan genoodzaakt zijn 
klassen naar huis te sturen en ook dan willen we thuisonderwijs kunnen verzorgen. 
Afgelopen woensdag hebben we ons als team voorbereid om, wanneer het nodig is, op een goede manier 
thuisonderwijs te verzorgen. We zullen 1 lijn hanteren qua platform waarin we werken. Kinderen kunnen 
thuis inloggen via MOO, van daaruit kunnen kinderen via een tegel direct naar Google Classroom waarin 
kinderen werk vinden waar ze mee aan de slag kunnen. Via Google Meet kunnen live verbindingen gemaakt 
worden met klasgenootjes en de leerkracht. We gaan hier de komende weken mee oefenen op school met 
de kinderen, zodat ze gewend raken aan deze manier van werken. U krijgt binnenkort een brief met uitleg 
en de wachtwoorden om in te kunnen loggen.  
Verder is een belangrijke afspraak dat we bij langdurige uitval en het niet kunnen vinden van een vervanger 
we de klassen die thuis zitten gaan rouleren. Dat betekent dat een klas niet een week thuis komt te zitten, 
maar hooguit een aantal dagen. 
Ik hoop dat we zoveel mogelijk de lessen kunnen blijven geven zonder veel uitval, de realiteit laat zien dat 
het allerminst een zekerheid is. 
 
Rots en Water 
De eerste groep acht volgt vanaf begin november de training Rots en Water. De leerlingen volgen 10x een 
wekelijkse bijeenkomst. In januari start de laatste groep. 
Rots en Water is een psychofysiek programma (door middel van lichamelijke oefeningen gecombineerd 
met mentale oefeningen), gericht op de sociale vaardigheid, weerbaarheid en anti-pesten. Op een positieve 
manier weerbaarheid en sociale vaardigheden vergroten is het doel. De effectiviteit van Rots en Water is 
wetenschappelijk bewezen. Alle ouders van groep acht krijgen binnenkort een ouderbrief met verdere 
informatie.  
 
Einde project 
Wat hebben de kinderen (en wij als leerkrachten natuurlijk ook) genoten van het project “De 
Middeleeuwen”. Juf Lisbeth is onze cultuur coördinator en die had weer een heus spektakel voor iedereen 
georganiseerd. De meesters en juffen hadden hun klassen en de gangen in het thema omgetoverd zodat 
het leek of we ons op school door kastelen waanden. Hieronder een kleine compilatie: 
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De officiële afsluiting van het project de Middeleeuwen 

Graag wil ik u in beelden laten zien wat de kinderen de afgelopen periode hebben ervaren 

en beleefd. We zijn gestart met een filmpje van de Monnik van Kuinre en de voorstelling van 

ridder Koen. (gemaakt door meester Maurice en meester Anton). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het thema “de Middeleeuwen ”is in de groep aan bod gekomen tijdens de verschillende 

vakken in de stamgroep. Daarnaast hebben Monica en Simone van Zogemaakt, de 

beeldende lessen gegeven. Van het servies van het kasteel Voorst en de kleding voor het bal, 

tot de Hanzevloot en valsmunterij, alles kwam voorbij.  Met Michiel Bos hebben de kinderen 

van de bovenbouw met behulp van een eigen tekening een film gemaakt, waarin de 

kinderen van groep 1-3 een rol hebben gespeeld (zie hieronder). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chris heeft met veel enthousiasme en creativiteit, de dramalessen in de groepen 6 en 7 

gegeven. De lessen waren allemaal in het thema “De Middeleeuwen” gegoten. Vandaag 

geven ze een voorstelling aan elkaar. De praktijkgroep heeft een belevingstocht in het kuinre 

bos gehad. Een tocht waarbij echte spellers op hun toch een verhaal vertelden. Ze zijn 

overvallen door echte struikrovers, terwijl ze met een kar door het bos reden. Hier hebben 

zich spannende taferelen afgespeeld die zeker de moeite waren om aan deel te nemen. 

Het servies van het kasteel Voorst 
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Bollenactie 
We starten weer met de bollenactie. Op maandag 19 oktober krijgen de kinderen een enveloppe mee naar 
huis, op 22 oktober moet deze weer op school ingeleverd worden.  
De helft van de opbrengst van de bollenactie gaat rechtstreeks naar de school, we willen hier graag 
buitenspeelmateriaal voor op het plein mee aanschaffen. De andere helft van de opbrengst gaat naar een 
goed doel. Dit wordt overlegd in de groepen, zodat de kinderen daar ook over mee kunnen denken.  
In de bijlage een brief over de opzet hiervan. 
 
Contact met de leerkracht 
Het is in deze tijd verstandig om het fysieke contact zoveel mogelijk buiten de school te houden. 
Noodzakelijke contacten vinden op school plaats op uitnodiging van school, maar we proberen zoveel 
mogelijk de contacten op afstand plaats te laten vinden.  
Uiteraard willen we u graag informeren over de ontwikkelingen van uw kind(eren). Daarom nemen alle  
groepsleerkrachten in week 44 (vanaf 26 oktober) contact met u op om kort een gesprekje te voeren over 
hoe het met uw zoon/dochter gaat in de klas. U heeft dan ook gelegenheid om eventuele vragen of 
opmerkingen te bespreken met de groepsleerkracht. 
 
In week 5 (vanaf 1 februari) vindt het volgende contactmoment plaats, dit is in ons tijdspad het moment 
van de rapportgesprekken. Op welke manier dit contactmoment er uitziet weten we nu nog niet, hopelijk 
kan het dan weer gewoon op school, daar zal ik tegen die tijd weer bij u op terug komen. 
 
Namens het team wens ik iedereen een fijne herfstvakantie, 
 
We zien elkaar weer op 19 oktober. 
 
Vr.gr. 
 
Meester John 
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