
 
Nieuwsbrief 19 –  9 april 2020 

 

Hallo jongens en meisjes,  
Nu het rustiger is op school, komen er meer 
dieren op ons schoolplein. Afgelopen zondag was 
juf Anne op school en zag ze het volgende in de 
boom op school - > 5 kleine eekhoorntjes.  
Als je nog eens langs school komt dan zoek ze 
maar eens op (de boom staat aan de voorkant). 
Volgende week maandag is tweede paasdag en 
heb je geen schoolwerk. Verstop lekker eitjes 
voor elkaar en “tik een eitje” via beeldbellen met 
iemand.  
Daarom is het gezamenlijke contactmoment met 
de hele groep niet op maandag maar op dinsdag. 
Het zal ook op je weektaak staan.  
Volgende week vrijdag zijn eigenlijk de 
Koningsspelen. Op de weektaak staan daarom 
allemaal bewegingsactiviteiten voor die dag. We 
wensen jullie alvast veel beweegplezier.  

 
Blijf op elkaar letten en houd vol!  

Jullie zijn onze kanjers! 
Een paasgroet van de meester en juffen. 
 
 

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:  
Mika ter Doest 12 april 
Nienke Ottink  13 april 
Denken jullie ook aan je klasgenootje als die jarig is?  
 

 



Beste ouders, 

 
De eerste 4 weken thuisonderwijs zitten erop. Deze week zijn we gestart met 
groepscontactmomenten via TEAMS en instructiefilmpjes/bestanden via TEAMS. Het is voor 
ons allen wennen en we ervaren het allemaal anders. Samen leren we veel nieuwe dingen en 
vraagt het van ons allen meebewegen en flexibiliteit. Met als einddoel dat jullie kinderen en 
onze leerlingen thuis leren. Dat gaat niet altijd vanzelf en daarom zijn jullie onze kanjers! 
We blijven jullie ondersteunen en kinderen begeleiden op afstand. Bel of mail gerust. Samen 
letten we op elkaar! We wensen jullie nu eerst een gezond en zonnig paasweekend. 
 
Ondertussen kijken we verder naar volgend schooljaar en kunnen we melden dat we 
volgend schooljaar weer met 4 groepen gaan werken: groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6 en 
groep 7-8.  
 
Daarnaast is de MR akkoord gegaan met het definitieve besluit van de directeur om het 
continurooster in te voeren. In de bijlage is het hele proces te lezen met onder andere de 
uitslag van de raadpleging. Overgaan op andere schooltijden is een heel proces wat je samen 
doorloopt. Hierbij willen we speciaal de MR bedanken voor de grote inzet in dit proces. We 
kunnen er goed op terug kijken. 
Wat gaat dit inhouden? 

BS St Jozef gaat vanaf 1 augustus 2020 werken met een continurooster.  
Alle dagen gaan de leerlingen naar school van 8.30 uur tot 14.15 uur. Alleen de leerlingen 
van groep 1-2 hebben op vrijdagmiddag vrij vanaf 12.00uur.  
Om 12.00 uur eten de leerlingen samen met de leerkracht het brood op in de eigen klas.  
Van 12.15 uur tot 12.45 uur zijn alle leerlingen buiten en zullen 2 overblijfkrachten en een 
teamlid de veiligheid waarborgen. De leerkrachten die s ’middags een groep hebben, 
hebben dan pauze van 12.15 uur tot 12.45 uur. Om 12.45 uur worden de lessen hervat tot 
14.15 uur. 
Op 1 augustus 2023 hebben alle groepen genoeg uren gedraaid om eventueel over te gaan 
naar de eindtijd van 14.00 uur i.p.v. 14.15 uur. Dit zal in februari 2023 bekeken en besloten 
worden door team, MR en directie. 



Er wordt een werkgroep opgestart die bestaat uit 4 ouders en 2 teamleden. Deze 
werkgroep gaat regels en afspraken opstellen voor het samen eten in de klas en het buiten 
spelen daarna.  
De kosten van de overblijf worden voor de helft betaald uit de opbrengst van oud-papier. 
De andere helft wordt middels een vrijwillige bijdrage aan de ouders gevraagd door de OR. 

 
We krijgen heel veel informatie binnen over Corona en thuisonderwijs. Omdat we jullie niet 
willen overladen hieronder een aantal links die interessant kunnen zijn voor jullie.  
Van de GGD: https://mailchi.mp/43eff5b83889/ggdnogcorona 

https://www.ggdnog.nl/kind-en-opvoeden/gezond-op-school/inspiratie-thuisonderwijs-
tijdens-coronacrisis 

Van Preventieplatform jeugd gemeente Berkelland: 
https://preventieplatformjeugd.nl/coronavirus-covid-19 
Van de bibliotheek: www.oostachterhoek.nl (afhaalservice bibliotheek Oost Achterhoek) 
Van het rijksmuseum: https://www.rijksmuseum.nl/nl/online-rijksmuseum-voor-families 
 

Groep 8 

Dan zit je in groep 8 en dan breekt Corona uit. Gaat het kamp nog wel door? Gaat de musical 
nog wel door? Weet dat we extra aan jullie denken groep 8 en er alles aan doen om ook voor 
jullie een mooi afscheidsjaar te organiseren. Op veel vragen weten we helaas nog geen 
antwoord. Wat we wel weten is dat we na de meivakantie gaan starten met het oefenen van 
de musical, thuis of op school.  
 

Juf Laura 
Juf Laura is afgelopen vrijdag geopereerd en het is goed verlopen. Nu is ze thuis en zal ze 
aansterken. Veel beterschap juf Laura! 
 

Opvang  
De opvang is gecentraliseerd in Neede op de Kardinaal Alferink school zoals jullie hebben kunnen 
lezen in de eerdere nieuwsbrief. De opvang is op schooldagen en niet op vrije dagen en vakanties.  
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). 
Volgende week donderdag is meester Jelle bij de opvang. Die dag kan hij geen mail beantwoorden 
tussen 10 en 12uur maar zal hij het op een ander moment doen die dag. 
 

Wij gaan op Berenjacht!  
Wisten jullie dat er in Rietmolen al 100 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! 
 

Leesboeken ruilen  

https://mailchi.mp/43eff5b83889/ggdnogcorona
https://www.ggdnog.nl/kind-en-opvoeden/gezond-op-school/inspiratie-thuisonderwijs-tijdens-coronacrisis
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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.  
I.v.m. Pasen is aankomende maandag geen gelegenheid om leesboeken te ruilen. 
 

Susan Waanders tipt over cultureel aanbod 
Ons dagelijkse werk is drastisch veranderd. Door de sluiting van de scholen geven 
leerkrachten online onderwijs aan hun leerlingen. Bij ons (Theater Sonnevanck) zijn alle 
voorstellingen voor dit seizoen afgelast en onze werkzaamheden op de scholen zijn komen 
te vervallen. We zijn daarom, vanuit huis, aan de slag gegaan om receptieve cultuureducatie 
toch mogelijk te maken. Er staan verschillende voorstellingen met bijpassend educatie 
materiaal online, klik daarvoor op:  https://www.sonnevanck.nl/online 
Hier vind je:  
• De voorstelling Wij gaan op berenjacht 4+ met Ontdek de plek.  
Een voorstelling over een familie die samen met hun hond op Berenjacht gaan. Gebaseerd 
op het prentenboek van Michael Rosen, worden de landschappen waar de familie doorheen 
gaat prachtig verbeeld in het decor, door de muziek, het spel en de beweging. Het is een 
voorstelling over moedig zijn, óvermoedig zijn en samen lekker bang zijn.  
Wat extra leuk is, is dat de leerlingen ook zelf mee kunnen doen. Met het educatiefilmpje 
leren ze de verschillende liedjes en bewegingen en worden ze onderdeel van de berenjacht. 
In de registratie zie en hoor je het publiek ook mee doen, wat echt het gevoel geeft dat je 
met z'n allen in het theater zit. 
• De voorstelling Sneue gevallen 6+ met Survival of the Prikkels: oefenboek voor sneue 
gevallen.  
Sneue gevallen is een voorstelling over prikkels, gevoelig zijn en dat accepteren. Leerlingen 
kunnen de voorstelling alleen of samen met hun ouders bekijken en daarbij de oefeningen 
uit het educatieboekje uitproberen. Zo oefenen zij hun concentratie, leren zij hun 
gevoeligheden kennen én leren zij omgaan met prikkels van buitenaf. Ideaal in een tijd 
waarin je met je hele gezin in huis zit!  
• De voorstelling Zwijnenstal 8+ met het Propragandaboekje.  
Een voorstelling over samenleven, samenwerken en de baas spelen of zijn. Deze voorstelling 
met onder andere Ilse Warringa en Rop Verheijen (Luizenmoeder) laat kinderen nadenken 
over het mechanisme van macht/de baas spelen en samenwerken, wat is eerlijk en wanneer 
is iedereen gelijk? Over leiders en volgers en over de moed die nodig is om nee te zeggen als 
iedereen zijn mond houdt. Met de opdrachten in het Propagandaboekje wordt de thematiek 
van de voorstelling verdiept, hiermee denken kinderen na over belangrijke sociale 
onderwerpen als democratie en meningen. 
In het werkblad, ontdek de plek, worden de leerlingen uitgedaagd om zelf op onderzoek uit 
te gaan naar de verschillende landschappen in hun omgeving. Zo leren ze op verschillende 
manieren veel over landschappen en hoe het voelt om op avontuur te gaan.  
Iedere maandag plaatsen we een nieuwe voorstelling met educatief materiaal online.  
We hopen je hiermee te steunen en wensen je veel succes en gezondheid de komende tijd!  
Met vriendelijke groet, 
Susan Waanders 



 

Nieuws uit de MR 
 

 

Nieuws uit de OR 
 

 

Bijlage 
- Continurooster op BS ST Jozef te Rietmolen 
- Contactgegevens kinderen in de opvang 
- Thuisbieb 2020 
- Online bronnen voor taal en leesplezier 


