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N
We versturen deze nieuwsbrief/lesbrief via Parro, de mail en zetten het op de website
van de school.
STAND VAN ZAKEN
Aan de leerlingen,
Hallo allemaal,

30 maart 2020

Dit is de 3e week dat de school dicht is. Helemaal geen kinderen op school, dat vinden
we echt niet leuk! We missen jullie dan ook erg! We vonden het altijd zo fijn jullie
elke ochtend om half 9 op school te zien komen. Goedemorgen juf. Goedemorgen
meester! Wat een gezelligheid. Maar helaas, momenteel moeten we allemaal
thuiswerken.
Wisten jullie dat de meesters en de juffen ook thuis werken? En ik ben heel trots op
onze juffen en meesters. Ze werken heel hard zodat jullie thuis goede lessen kunnen
maken!
Soms komen ze even wat halen op school, dan komen ze niemand tegen. Als we met
de andere meesters en juffen willen overleggen, dan doen we dat via Skype of videobellen of een andere internet manier. Dan overleggen we met elkaar hoe we nu het
beste jullie schoolwerk kunnen verzorgen.
Thuis werken is heel anders werken dan op school. Dat weten we. Er zijn kinderen die
het thuiswerken prettig vinden en dus ook goed kunnen. Er zijn ook veel kinderen die
dat moeilijker vinden. Dit komt omdat het niet bij iedereen rustig is thuis.
Bijvoorbeeld omdat er andere broertjes en zusjes in huis zijn, vader en moeder die
thuis werken of huisdieren die je afleiden, enz. Dat maakt het soms lastiger.
De meesters en juffen houden rekening met jullie allemaal! Wij doen ons best om
ervoor te zorgen dat de oefeningen die we bieden thuis zo goed mogelijk gemaakt
kunnen worden.
Afgelopen vrijdag hebben jullie een weektaak gekregen, daarin staan lessen en
opdrachten voor deze week. We denken dat je die thuis goed kunt maken.
We snappen natuurlijk dat je niet altijd alles af hebt en dat het soms lastig is zonder
meester of juf die de opdracht nog even samen met je doet. Weet dan dat het niet
erg is als je niet altijd alles af hebt!
Wat we belangrijk vinden is dat jullie allemaal blijven oefenen, voor rekenen, spelling,
taal. Daarom zitten er ook herhalingen bij en extra oefeningen. Veel blijven lezen, dat
is echt heel belangrijk! In deze nieuwsbrief staan daarom ook weer tips voor handige
apps en sites over lezen.
Afgelopen week hebben we ook al mooie foto’s gekregen om op Facebook te zetten.
Dat vinden we leuk! Sturen jullie ook deze week foto’s naar je juf of meester om te
laten zien wat je thuis allemaal doet?
Hartelijke groet,

Juf Anita
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Geachte ouders en verzorgers,
Ook voor u geldt dat de afgelopen weken andere weken waren dan normaal. U moet
nu misschien thuiswerken, heeft zorgen over de gezondheid van uw gezin of
kwetsbare familieleden. En intussen gaan uw kinderen niet naar school.
Ook daarover heeft u zorgen. Dat begrijp ik natuurlijk heel goed. En op dit moment
weten we nog niet of deze week de laatste week is van de sluiting of dat dit wordt
verlengd. Dat horen we morgen, dinsdag, van onze regering.
Wij zullen middels een extra nieuwsbrief op woensdagmiddag laten weten wat dit
besluit betekent voor onze school. We hebben vanuit Stichting Bijeen een
directievergadering op woensdagochtend gepland. Daar bespreken wij met alle
directeuren en de bestuurder wat het besluit betekent voor onze scholen. Daarna
wordt dit besproken in het team van onze school. En dan kunnen wij via een extra
nieuwsbrief u de juiste informatie geven.
Wij denken na over de effecten die de sluiting van de school voor het onderwijs van
uw kinderen heeft. Want wij beseffen natuurlijk maar al te goed dat het onderwijs
niet is doorgegaan, zoals dat normaal zou gaan.
We weten dat thuisonderwijs voor veel kinderen niet ideaal is en dat nieuwe leerstof
in deze situatie niet effectief is, maar wat betekent dit en hoe kunnen we er dan voor
zorgen dat kinderen zich toch goed kunnen ontwikkelen, ook in de
schoolvaardigheden.
De weekbrief, die de leerlingen op vrijdag hebben ontvangen bevat herhalingslessen
en oefenstof. Wij vinden dat dit voldoende is voor onze leerlingen per week.
Daarnaast staan in de nieuwsbrief van maandag extra tips voor creatieve vakken en
leuke activiteiten om thuis te doen, zoals proefjes of muziek. Dat is ook erg leuk
samen te doen met uw kind! En natuurlijk is lezen, voorlezen, zeer goed voor de
ontwikkeling van alle schoolvakken. En wat dacht u van een bordspel: Mens erger je
niet, Ganzenbord, Memorie etc, deze zijn leuk om samen te doen en echt heel
leerzaam!
Hartelijke groet,
Anita Beving,
Directeur OBS Het Spectrum
HULP NODIG? WIJ ZIJN ER VOOR U!
Soms gaat het thuis niet zoals u wilt. Juist in deze tijd kan het zwaar zijn om allemaal
thuis te zijn. Normaal gesproken kunt u uw zorgen bij de leerkracht of de IB-er kwijt
en kunnen wij u te woord staan of helpen met de juiste zorg. Helaas spreken we
elkaar nu niet elke dag en zien we ook niet altijd dat u het moeilijk heeft.
Maar we willen toch graag dat u weet dat wij er nog steeds zijn voor u en dat u uw
zorgen kunt delen met ons. We begrijpen dat opvoeden, thuiswerken, uw kind
helpen met schoolwerk, een kind met leer- of andere problemen ondersteunen niet
altijd vanzelfsprekend goed verloopt. Dus als u hulp nodig heeft dan kunt u dit, ook
nu, aan ons melden en hulp vragen, dit kan bij de leerkracht, via de mail of Parro.
Wij gaan dan ons best doen om te kijken naar een oplossing!
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MR
In een tijd als deze heb ik als directeur nauw contact met de voorzitter van de MR.
Elke week heb ik telefonisch contact met haar en bespreken we hoe het gaat. Ook
komende week zal ik overleg hebben over de actuele stand van zaken. Mochten hier
nog specifieke punten uit naar voren komen, dan nemen we dit ook mee in onze
nieuwsbrief. Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden!

TIPS VOOR THUIS
Hieronder staan handige, algemene tips en activiteiten beschreven voor alle groepen
van Het Spectrum.
Boeken en verhalen voor alle thuisblijvertjes:
Om de dagen thuis wat leuker te maken, staan er allerlei leuke, coole, digitale lees en
luisterboeken online. Ze kosten bijna niets! (1 cent per digitaal boek) Kijk voor meer
informatie op:
https://www.bol.com/nl/m/thuisblijvertjes/?promo=Main_900_flashbanner_A1_CRS
_1_thuisblijvertjes
De app ‘Fundels’ is ook een aanrader. Naast dat er leuke boeken worden voorgelezen,
kan je ze ook zelf lezen. Bij elk boek hoort een filmpje, zijn er spelletjes en je kunt zelf
een theaterfilm maken aan de hand van het boek dat jij gekozen hebt. Deze app is
voor kinderen t/m 10 jaar.
Tip voor een dictee:
Om goed te blijven oefenen met spelling raden wij aan om elke dag een dicteetje te
doen. Maar wat nou als er thuis even niemand is om bij jou een dictee af te nemen?
Maak een foto van het dictee dat jouw juf of meester heeft gedeeld in de weektaak.
Stuur de foto naar bijvoorbeeld jouw opa, oma, tante, vriendje of vriendinnetje. Bel
vervolgens deze persoon (videobellen of normaal bellen) en vraag of diegene het
dictee bij jou afneemt.
(leerlingen uit groep 3 t/m 8)
Proefjes
Voor elke dag staat er wel een fantastisch proefje op https://www.proefjes.nl/.
Ze zijn makkelijk uit te voeren en de verbazing zal groot zijn. De proefjes zijn leuk voor
alle kinderen van groep 1 t/m 8.
Team Talento
Creatieve talenten ontdekken en ontwikkelen. Team Talento heeft een heleboel
video-workshops opgenomen. Leuke lessen, zoals, dansen, muziek, handvaardigheid,
drama en digitale lessen voor groep 1 t/m groep 8!
Een bezoekje waard! https://www.teamtalento.nl/
Maak een stopmotionfilmpje:
Heel leuk en verslavend om te doen! Voor de leerlingen uit groep 5 t/m 8 staat op
https://www.kidsweek.nl/nieuws-filmpjes/maak-8-stappen-je-eigen-stopmotionfilmpje hoe je in 8 stappen een stopmotionfilmpje maakt.
Voor leerlingen uit groep 2 t/m 4 is er een handige app: Stop Motion Studio. Op de
site van Team Talento, onder het kopje ‘digitaal' staan eventueel filmpjes hoe dit
werkt. En natuurlijk mogen de kinderen van groep 5 t/m 8 hier ook gebruik van
maken.
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The egg dropp challange:
Het is al weer bijna Pasen. Doen jullie ook mee aan de EGG DROP CHALLANGE? Neem
een (rauw) ei en bouw een stevige constructie om het ei. Het doel is dat het ei niet
kapot gaat wanneer je het van een bepaalde hoogte naar beneden gooit. Maken jullie
een foto van jullie stevige constructies?
(Leuk voor leerlingen uit groep 1 t/m 8)

Vind jij het leuk om te programmeren?
Neem dan eens een kijkje op deze site.
https://bomberbot.com/nl/
Klik op: aanmelden bomberbot thuislessen. Papa of mama kan een leerkracht account
aanmaken en daarna een leerling account voor jou.
(groep 5 t/m 8) en dan kun je aan de slag.
Clap Along
Kennen jullie het liedje Happy van Pharrell Williams? Hij zingt in zijn liedje ''clap
along''. Dit is precies wat er op onderstaande site wordt uitgelegd.
https://www.leskwartier.nl/dashboard/kwartiertjes/groep-8/happy-bodypercussiekwartiertje/
Lukt het jullie om het hele lied mee te klappen?
Even lekker dansen
Via deze link kan je meedansen met een vrolijk liedje. Doe je best!
https://www.youtube.com/watch?v=hL4k-XiSHqk
(groep 3, 4 en 5, maar als je van dansen houdt kan je dit natuurlijk ook doen als je in
een andere groep zit)
Gymmen
Op https://www.gymspiratie.nl/corona-thuis-gymmen-voor-je-leerlingen/ vind je
leuke ideeën om thuis lekker te bewegen. Misschien willen jouw ouders en broertjes
en zusjes ook wel meedoen!
Luister- en leesboeken voor alle kinderen
Leuke leesboeken en luister (prenten)boeken vind je op
https://www.boekpakket.nl/digitale-prentenboeken/
Muziek
Op https://www.facebook.com/muziekmetsander geeft meester Sander elke dag een
leuke muziekles!

4

