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AGENDA JAN./FEB.   8 en 10 februari Contactavonden 

20-29 januari  Nationale voorleesdagen 11 februari Juffen– en meesterdag gr. 5/6 
Studiemiddag, kinderen 12 u. vrij 

5 februari Rapport mee 12 februari  
15-19 februari  

Roostervrije studiedag +  
voorjaarsvakantie, kinderen vrij 

Corona en thuisonderwijs 
Deze week is het thuisonderwijs vervolgd. Wij realiseren 
ons dat dit van u als ouder behoorlijk wat vraagt. We zien 
een ontzettend grote betrokkenheid en motivatie om sa-
men met ons deze lastige periode door te komen, waar-
voor wij heel veel waardering hebben.  
Tegelijkertijd merken we dat er in toenemende mate druk 
ontstaat op de noodopvang. Wij vragen u daarom kritisch 
te kijken of de opvang van uw kind op school echt noodza-
kelijk is. Alleen dan blijft het voor ons mogelijk om de op-
vang en het online lesgeven te combineren. 

Typetuin 
Helaas! Tot maandag 18 januari kan de Typetuin in verband 
met de huidige lockdown niet meer bij jullie op locatie te-
recht. Wij zijn genoodzaakt de laatste les(sen) van de Type-
tuin te annuleren. We zitten in de afrondende fase van de 
cursus. Deze nu tijdelijk pauzeren en verder gaan zodra we 
weer op locatie terecht kunnen, is niet wenselijk voor de 
ontwikkeling van de typevaardigheid van de deelnemers. 
Juist in deze fase van de cursus is het voor onze deelnemers 
belangrijk om door te pakken. Onze typecoach zal op af-
stand de vorderingen monitoren en de cursist complimente-
ren en motiveren op zijn/haar weg richting het examen. De 
cursist kan ook, op de vertrouwde wijze, via de berichtenpa-
gina in de Typetuin de coach een bericht sturen.  
Als compensatie voor het niet kunnen volgen van de laatste 
les(sen) bieden we alle cursisten de onderhoudsmodule 
t.w.v. 50 euro aan. In de onderhoudsmodule van de Type-
tuin kan de cursist na het behalen van het diploma een jaar 
lang zijn of haar typevaardigheid onderhouden. Deze Type-
tuin zal totaal anders zijn. In het nieuwe jaar lanceren wij 
een gloednieuwe applicatie. Alle cursisten krijgen deze on-
derhoudsmodule op maandag 1 maart 2021 automatisch 
toegestuurd. Wij hebben er alle vertrouwen in dat we op 
deze wijze alle deelnemers succesvol kunnen blijven begelei-
den richting een goede typevaardigheid.  
 

De Typetuinorganisatie. 

Agenda januari/februari 
In de agenda hierboven vind u de o.a. de planning van de 
rapporten en contactavonden. Deze planning is onder voor-
behoud van de ontwikkelingen m.b.t. corona. Als de lock-
down wordt verlengd kan de planning mogelijk worden aan-
gepast. Daar informeren wij u uiteraard tijdig over. 

 

Nationale voorleesdagen 
Van 20 t/m 30 januari zijn de Nationale Voorleesdagen. Elk 
jaar besteden we op school in deze periode extra aandacht 
aan boeken en voorlezen. Daarnaast nodigen we veel men-
sen uit om voor te komen lezen in de klas. Hoewel de in-
vulling van de Nationale Voorleesdagen dit jaar anders 
moet, laten we deze periode zeker niet voorbij gaan! Op 
een later moment zullen we u verder informeren over de 
inhoud.  

LINGO 
Misschien heeft u de LINGO-
uitzendingen gezien, waarin 
meester Brian en juf Miranda op 
uitmuntende wijze deelnamen 
aan het spel. Ze wonnen samen 
een fantastisch bedrag, waarvan 
een deel beschikbaar wordt 
gesteld voor het schoolplein.  
Meester en juf: jullie hebben het fantastisch gedaan, wij zijn 
trots op jullie! 

Tiny Seaforest 
Enkele weken geleden kreeg groep 8a een online gastles 
van Roos Nefs van de Hogeschool Zeeland over TSF (Tiny 
Sea Forest). Dit is een nieuw experimenteel project en 
wordt aangestuurd door Thijs Poortvliet (de vader van Syl-
van). Het belangrijkste doel van Tiny Sea Forest is om (net 
als gewone Tiny Forests) biodiversiteit te stimuleren, maar 
dan onder water. Het eerste TSF zou in juni 2021 in het 
Grevelingenmeer worden geplant. Groep 8a kreeg de op-
dracht om een ontwerp te maken voor het eerste TSF. De 
groep is hier druk mee bezig geweest, met veel creatieve 
ideeën als resultaat. De kinderen zijn er trots op! 

 

Wij wensen iedereen een gezond en hoopvol 2021 toe. 


