
 
Nieuwsbrief 18 –  2 april 2020 

 

Hallo jongens en meisjes,  
Deze week heeft premier Rutte bekend gemaakt dat de school nog niet open gaat. Heb jij 
het ook gezien op televisie dinsdag? Tot aan de meivakantie krijgen jullie thuisonderwijs. En 
misschien nog wel langer. Wij hadden het graag anders gezien maar op dit moment is dat 
beter voor de gezondheid van ons allen.  
De komende 3 weken zijn er kleine veranderingen voor jullie: een groepsmoment via TEAMS 
op maandag, op de weektaak staat wanneer er een instructiefilmpje is bij een les en toetsen 
ga je ook thuis maken. De veranderingen leggen de leerkrachten ook uit op de weektaak van 
volgende week.  Daarnaast kun je je leerkracht blijven benaderen voor vragen en extra uitleg 
tussen 10 en 12 uur. Op maandag tussen 10 uur en 2 uur kun je leesboeken ruilen en 
eventueel schriften/papier halen.  
Hebben jullie al gezien dat er wat hangt voor jullie op de ramen van de school? “Lieve 
kinderen, wij missen jullie!” En dat is echt zo, het is zo stil. Hopelijk zien we jullie na de 
meivakantie weer terug.  We wensen jullie allemaal weer veel succes en houd vol! 

 



Samen letten we op elkaar! 

Dankjewel jongens en meisjes voor de gemaakte 
tekeningen, werkjes en kaartjes die we in de 
brievenbus van school hebben gekregen. Ze zijn 
verspreid in Rietmolen en bij verzorgingstehuis 
de Bloesem in Neede. Door jullie tekeningen en 
kaarten hebben we eenzame en oudere mensen 
een glimlach op het gezicht bezorgd. Hiernaast 
een collage die is gemaakt door de Bloesem. 
 

Blijf veel lezen! 
Omdat we nog langer dicht blijven, is er elke 
maandag tussen 10.00 en 14.00uur gelegenheid 
om leesboeken te ruilen. Buiten bij de 
tafeltennistafel staan dan kratten op 2 meter 
afstand met verschillende AVI niveaus. Leg je 
oude boek erin en pak een nieuw boek eruit. 
Zorg ervoor dat je 1,5 meter afstand houdt van 
andere kinderen. Er zal ook een krat staan met 
prentenboeken. Veel leesplezier! 
Daarnaast zal er ook een krat staan met lege 
schriften en wit papier. Als je dat nodig hebt, mag je dat pakken.  
 

Juf Laura 
Helaas gaat het met juf Laura minder goed dan vorige week. Ze is weer opgenomen in het 
ziekenhuis in verband met de alvleesklierontsteking en ze wacht op een operatie. Veel 
beterschap juf Laura! 
 

Wij gaan op Berenjacht! 
Wisten jullie dat er in Rietmolen al 30 beren verstopt zijn?  
Gaan jullie ook mee op Berenjacht? Hoeveel beren kunnen 
jullie vinden achter de ramen van Rietmolen?  
De eerste geven we jullie cadeau….kijk maar op de foto 
hiernaast. 
Veel plezier en succes met de Berenjacht! 

 
Wie is er jarig deze week? 
Door de corona gaan verjaardagen er anders uit zien. We 
wensen de volgende leerlingen toch een hele fijne verjaardag 
toe:  
Marrit Gröniger 4 april 
Denken jullie ook aan je klasgenootje als die jarig is?  
 
 

 



Welkom Siz  
En dan ben je bijna 4 en mag je inlopen op school. 
Maar dan is de school dicht door Corona. Het overkomt 
Siz ten Vregelaar. Siz, toch welkom bij ons op school en 
we wensen jou en je ouders een hele fijne en 
succesvolle tijd bij ons op school. Je krijgt nu al wel de 
tas met bingokaart voor thuis van juf Marjolein. 8 mei 
word je 4 en dan hopen we dat de schooldeuren weer 
open zijn! 

 

Beste ouders, 
De afgelopen 3 weken is er keihard gewerkt door jullie om het thuisonderwijs vorm te 
geven. Dat valt soms mee maar soms ook erg tegen. Dinsdag werd het op televisie 
omschreven als een marathon die we samen lopen waarvan de finish nog niet in beeld is. Nu 
we weten dat het nog minstens 3 weken thuisonderwijs is, hebben we gekeken hoe we de 
instructie en controle kunnen vergroten. We hebben de kwaliteitscoördinator van Keender 
laten meedenken. Daarnaast hebben we meegenomen alle tips en tops die we hebben 
gekregen van jullie de afgelopen 3 weken. Daarin zagen we helaas wel veel verschillen, 
afhankelijk van het aantal kinderen in huis en de leeftijd van de kinderen. Een voorbeeld is 
dat enkele ouders aangeven dat ze graag elke dag vaste instructiemomenten willen voor hun 
kinderen. Andere ouders geven aan het niet rond te krijgen als er nog meer vaste momenten 
komen voor hun kinderen. Dat maakt dat je zoekt als school naar wat is haalbaar in de 
meeste gezinnen, wat helpt de leerlingen verder in het onderwijsproces en wat is haalbaar 
voor ons. Daarom kiezen we voor een vast contactmoment voor groep 3-8 op maandag met 
de hele groep en daarnaast losse instructiefilmpjes die leerlingen te allen tijde kunnen 
bekijken en eventueel vaker kijken. Dit zal instructie zijn van nieuwe stof of stof die veel 
leerlingen nog lastig vinden. Groep 3-4 krijgt dit via de groepsapp en groep 5-8 via TEAMS. 
Daarnaast blijft altijd de mogelijkheid voor individuele vragen en instructie tussen 10.00uur 
en 12.00uur bij de leerkracht op de werkdagen. En op elke weektaak staat nu duidelijker wat 
het doel van elke les is en welke strategie daarvoor gebruikt wordt. Bij groep 1-2 komen er 
groepsmomenten met taalactiviteiten in de week.  
De komende 3 weken werken we op deze manier. Graag horen we of het werkt in huis en 
daarom blijven tips en tops welkom. We doen wat binnen onze mogelijkheden ligt. Geef ook 
aan als je thuis te weinig laptops of IPads hebt. Als school kunnen we dit uitlenen aan jullie.  
Ondertussen blijven we jullie ondersteunen en kinderen begeleiden op afstand. Bel of mail 
gerust. Samen letten we op elkaar! 
 

Contactmoment groep 1-2 
Vanaf volgende week is het mogelijk om op twee verschillende momenten in de week een 
gezamenlijk contactmoment te hebben met de hele groep 1-2. Een moment om even bij te 
kletsen en te luisteren en kijken naar bijvoorbeeld een prentenboek dat voorgelezen wordt 
door mij. Via de groepsapp van groep 1-2 horen jullie wanneer het gezamenlijke 
contactmoment is in Teams. Dit moment zal de komende weken op verschillende dagen en 
tijden zijn, omdat wij beseffen dat het organisatorisch niet altijd mogelijk is om hierbij 
aanwezig te zijn.  



Op maandag en donderdag van 10.00 tot 12.00 blijf ik bereikbaar per mail en één keer in de 
week (donderdag of vrijdag) hebben we telefonisch contact met elkaar. Groetjes juf 
Marjolein. 
 

Contactmoment groep 3-8 
Voor groep 3-8 komt er een online groepsmoment om elkaar weer te zien en horen. Een 
moment zoals de maandagmorgen in de klas waar kinderen kunnen vertellen wat ze hebben 
meegemaakt. Daarnaast kunnen kleine onduidelijkheden over de weektaak opgehelderd 
worden. Het contact moment is niet bedoeld om instructie te geven over specifieke lessen.   
De groepsmomenten van groep 3-8 met de klas vinden plaats op de maandagmorgen 
volgens het onderstaande schema. Er is een kwartier tussen de momenten gepland i.v.m. 
eventuele uitloop en de wisseling van leerlingen thuis. Via de leerkracht worden jullie 
uitgenodigd in TEAMS om deel te nemen aan het groepsmoment.  
9:00-9:30            Gr. 7  
9:45-10:15          Gr. 3/4   
10:30-11.00        Gr. 5/6   
11:15 – 11:45     Gr. 8 
 

Methode toetsen 
Al  3 weken gaan de kinderen niet naar school en krijgen ze thuisonderwijs. Normaliter 
nemen we in  groep 3 t/m 8 methodetoetsen af om de paar weken om te bekijken wat de 
kinderen hebben begrepen van de aangeboden leerstof. Het resultaat telt mee voor het 
rapport. 
We blijven toetsen bij thuisonderwijs, zodat de kinderen zelf zien wat lukt en ook ouders en 
leerkrachten zien wat beheerst wordt. Tijdens het belmoment in die week bespreekt de 
leerkracht de toets met het kind.  Vervolgens bieden we extra uitleg en extra oefening aan, 
mocht dit nodig zijn. Het resultaat telt niet mee voor een eventueel rapport in deze situatie. 
Attentie: daarom moeten alle kinderen van groep 3-8 het toetsboekje van rekenen 
ophalen. Maandag tussen 10.00uur en 14.00uur liggen de boekjes buiten klaar. 
Zorg ervoor dat je 1,5 meter afstand houdt met ophalen en het liefst zo min mogelijk 
mensen per gezin. Tevens is er op dat moment ook de mogelijkheid om leesboeken te 
ruilen.  
 

Oud papier 
Woensdag 8 april is er weer oud papier. De containers zullen er wel staan. De mensen moeten het 
oud papier zelf naar de containers brengen. Graag dit bericht delen omdat er geen dorpskrant meer 
komt!  

 

Opvang  
De opvang is gecentraliseerd in Neede op de Kardinaal Alferink school zoals jullie hebben kunnen 
lezen in de eerdere nieuwsbrief.  
Opgave blijft gaan via de eigen directeur: m.ribbers@keender.nl.  
In de bijlage tevens een formulier die opvangkinderen meenemen naar de opvang (contactgegevens 
kinderen in de opvang). 
 

mailto:m.ribbers@keender.nl


Volgende week maandag is juf Leonie bij de opvang en volgende week donderdag meester Jelle. Die 
dagen kunnen ze geen mail beantwoorden tussen 10 en 12uur maar zullen ze het op een ander 
moment doen die dag. 
 

Nieuws uit de MR 
 

 

Nieuws uit de OR 
 

 

Bijlage 
- Contactgegevens kinderen in de opvang 
 


