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Online koffie en thee
Ik kijk terug op een prettig gesprek vandaag met een aantal
ouders tijdens het online koffie en thee moment. Mooi om
met elkaar in gesprek te kunnen gaan. Mocht u niet aanwezig
kunnen zijn, maar wel graag een keer met mij over de school
wilt praten, mail mij dan gerust. (e.denheeten@reigerbos.nl)
Coronabesmettingen
Wij geven de besmettingen in de groep bij de leerlingen zo
goed mogelijk aan u door via Parro. Wilt u alert blijven op klachten? Zo voorkomen wij verdere
verspreiding. Wij zien deze week veel besmettingen in de groepen en ook onder de collega’s. Ik wens
iedereen veel sterkte bij het herstel. Hopelijk kan iedereen weer spoedig op school zijn!
Gratis pallets af te halen
Wie kunnen wij blij maken met een aantal pallets. U kunt deze gratis afhalen op locatie Zaagmolenpad.
U kunt contact opnemen via administratie@reigerbos.nl

Nationaal voorleesontbijt
Wij hebben afgelopen woensdag in de groep aandacht besteedt aan het nationaal voorleesontbijt.
Leuk om iedereen zo enthousiast te zien tijdens het voorlezen en ontbijten. Ik wil de OR bedanken
voor de ondersteuning van deze activiteit. Fijn dat wij ook in deze tijd op jullie kunnen rekenen.
Thema de auto in groep 1 /2
De komende periode staat in de groepen 1 /2 het thema “de auto” centraal. De kinderen gaan zelf
onderzoeken hoe een auto er uitziet, hoe je een auto kan maken, wat je er allemaal mee kan doen etc.
Samen met de leerkracht gaan de kinderen onderzoeksvragen bedenken: wat wil je te weten komen
over de auto? Gedurende het thema zullen de kinderen het antwoord op hun vraag krijgen door zelf
op onderzoek te gaan.
Groep 3
De kinderen die nu in groep 3 zitten hebben deze week de laatste nieuwe letters/ klanken aangeleerd
gekregen. Een bijzondere mijlpaal. Ieder jaar wordt dit “gevierd” met een letterfeestje in de klas.
Wat mag u verwachten als uw kind thuis zit?
We merken ook op school dat de pandemie flink om zich heen grijpt. Het aantal besmettingen onder
kinderen, ouders en team loopt op. Dit betekent voor ons ook dat wij steeds vaker voor in ieder geval
een gedeelte van de klas online onderwijs moeten verzorgen.
We begrijpen heel goed dat online onderwijs voor u een flinke belasting is. Dit geldt ook voor ons
team, die niet alleen ineens werken met een onderwijsvorm die veeleisend is, maar ook nog eens
letterlijk een "kijkje in de keuken" geven. Om misverstanden te voorkomen willen wij graag informeren
wat u van ons kan verwachten als uw kind thuis zit, maar wel online onderwijs kan volgen.
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Het ophalen van materialen:
Als u uw kind 's ochtends al afmeldt voor de dag, geeft u dan aan bij de leerkracht of het kind online
aan zal sluiten en of het hiervoor een Chromebook nodig heeft. De leerkracht zal dan zorgen dat de
laatjes van het kind, met eventueel een Chromebook, naar de administratie worden gebracht. U kunt
ze hier na 8:30 ophalen. Zorg ervoor dat u een tas bij zich heeft die groot genoeg is voor de laatjes en
inhoud.
De online lessen:
De leerkracht van uw kind zal via Parro aangeven op welk tijdstip de kinderen die thuiszitten aan
kunnen sluiten bij de online les. Deze lessen worden, tenzij anders gecommuniceerd, gegeven via
google Meet. Hierbij loggen de kinderen in via google Classroom. Gedurende de dag zal uw kind
behandeld worden zoals in de klas. Instructie en zelfstandig werken zullen elkaar afwisselen. Als de
groep iets gaat doen waarbij online leerlingen niet aan kunnen sluiten (toets, pauze) zal de leerkracht
ter plekke aangeven op welke tijd de kinderen weer terug moeten zijn. Er is dus niet van tevoren een
rooster voor de hele dag. Ook kan het voorkomen dat de leerkracht camera of geluid uitzet als deze
met andere (groepjes) kinderen bezig is.
Communicatie:
De leerkracht is beschikbaar op Parro, voor en na schooltijd. Tijden schooltijden kunnen wij deze
berichten niet beantwoorden. Wilt u hier rekening mee houden? Iedere dag zal de starttijd van de
instructies gecommuniceerd worden, zo weten kinderen altijd hoe laat zij aanwezig moeten zijn. Voor
de bovenbouw (vanaf groep 6) werken we met een weektaak, deze zal op classroom te vinden zijn.
En dan nog dit:
Het is een unieke situatie, u als ouder kijkt live mee met de les van de leerkracht. De leerkracht kijkt
live mee bij u in de huiskamer. Iets waar we een paar jaar geleden nog hard om hadden gelachen,
maar dat nu toch echt werkelijkheid is. Het is niet te voorkomen dat dit soms ongemakkelijke
momenten oplevert. Zo trots als wij zijn op ons werk en onze manier van lesgeven kan het toch
gebeuren dat u iets meekrijgt over een andere leerling, een situatie in de groep, of een leerkracht,
waar u uw vraagtekens bij hebt. Besef dan dat u waarschijnlijk de context mist en schroom ook niet
om de leerkracht hiernaar te vragen. Wij zullen bij u hetzelfde doen!
Wij maken er met elkaar het beste van! Bedankt voor uw medewerking!

Personele bezetting
We houden er rekening mee dat het aantal besmettingen verder zal oplopen door de versoepelingen
en dat dit mogelijk tot gevolg heeft dat er alsnog groepen thuis moeten blijven omdat er onder het
personeel besmettingen zijn. Het kan dan voorkomen dat er geen vervanging of thuisonderwijs
mogelijk is. Wij vragen u daarom dagelijks Parro goed in de gaten te houden voordat u uw kind(eren)
naar school brengt. Helaas hebben wij deze week een aantal dagen geen onderwijs kunnen verzorgen
voor groep 3/4.

Datum
25-2-2022
26-2-2022
t/m
6-3-2022
11-3-2022
Week van
14-3-2022
30-3-2022

Tijd

Activiteit
Studiedag, kinderen vrij
Voorjaarsvakantie

Portfolio mee
Oudergesprekken
Grote Rekendag
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