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Bijzonder einde van een bijzonder jaar 

Daar ga je dan met je plannen voor de laatste 

week. Opeens zitten we thuis. Alles geskipt, van 

alles geregeld. Dat we dat konden, thuis en op 

school, dat wisten we. Dat het nog eens nodig zou 

zijn  niet. In deze VLOTte Babbel leest u alles over 

de weken na de kerstvakantie. En we eindigen 

met onze wens aan de kinderen en ouders om 

samen een mooie Kerst en Oud en Nieuw te 

vieren. 

4 januari 2021: Chromebook ophalen. 

Na de kerstvakantie moeten de Chromebooks 

worden opgehaald door ALLE kinderen van groep 

3 tot en met 8.  

Hiervoor hebben we een schema gemaakt. Het is 

nodig om je hieraan te houden, anders wordt het 

te vol in de school. Het is ook de bedoeling dat je 

gelijk doorloopt en weer naar huis gaat. We willen 

het graag Corona proof laten verlopen allemaal. 

• We vragen iedereen om akkoord te geven 

op het gebruik van een Chromebook thuis 

door de mail te beantwoorden. Deze mail 

ontvangt u direct na deze VLOT te Babbel 

en heet:  akkoordverklaring uitleen 

Chromebook. U krijgt geen Chromebook 

als u geen akkoord geeft!  

• Kijk goed op welk tijdstip u met uw kind 

het Chromebook op moet halen. U wacht 

buiten, houdt buiten ook goed afstand. 

Uw kind loopt naar de eigen klas en haalt 

het Chromebook op. 

• Het Chromebook en oplader gaan mee in 

een stevige tas, graag in een hoes als u die 

thuis heeft,  of met een doek eromheen. 

 

De indeling is gemaakt op alfabet en zorgt voor 

gelijke aantallen kinderen in de school. Let u op de 

eerste letter van uw achternaam: 

 

9 uur: alle kinderen van wie de achternaam begint 

met A 

9.15 uur: B tot en met E. 

9.30 uur: F tot en met M 

9.45 uur: N tot en met Z 

 

Als u de werkwijze niet snapt: mail mij even op 

j.vanloo@onzewijs.nl 

 

Testen van het Chromebook thuis 

 

Op maandag 4 januari om 11.30 uur houden we 

een online oefenmoment voor de stamgroepen. 

Hierbij logt uw kind in op de Google Meet die 

verzonden wordt.  Het gaat ons erom dat we dan 

ieder kind in beeld hebben en weten dat contact 

is gelukt. Het is ook heel fijn voor de kinderen om 

elkaar dan na de vakantie te kunnen zien. 

Let op: 

• Zet de camera aan 

• Zet het geluid uit, behalve als de juf of 

meester zegt dat het geluid aan moet. 

• Gebruik oortjes of een koptelefoon. 

• Zorg voor een rustige plek, aan tafel. 

Lukt het inloggen niet, gaat er iets fout: dit kun je 

via Parro melden. We willen dat dit maandag 4 

januari voor iedereen werkt. 

 

De indeling van een thuiswerkdag voor uw kind 

 

Groep 3 tot en met groep 8 

Opstart van de dag:  

Zorg dat uw kind voor 9.30 uur klaar is met uit bed 

komen, aankleden en ontbijt. Tijd over? Begin met 

een kwartier tot half uur lezen. 

 

9.30 tot 10.00 uur 

Rekeninstructie via Google Meet door de juf of 

meester van de instructiegroep Rekenen. 

 

10.00- 10.15 wisselen van les naar een nieuwe 

Google Meet, tijd om even wat te drinken en 

eten. 
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10.15 -10.45 instructie Spelling via Google Meet 

door de juf of meester van de instructiegroep 

Spelling. 

 

10.45 – 11. 20 zelfstandig werken aan de 

opdrachten die uitgelegd zijn en in de weektaak 

staan. Dit kan zijn: 

• Rekenen 

• Spelling 

• Taal 

• Begrijpend lezen 

• Opdracht die te maken heeft met 

aardrijkskunde, geschiedenis of natuur. 

• Lezen 

Heb je vragen bij het zelfstandig werken? Schrijf 

ze op! Om 11.130 uur kun je de vragen stellen aan 

je eigen juf of meester. 

11.30 tot 12.00 uur les met de stamgroep via 

Google Meet, waarbij tijd is voor het stellen van 

vragen over het werk en een moment om elkaar 

als hele klas even te zien. 

12.00 tot 12.30 uur pauze 

12.30 tot 14.00 zelfstandig werken aan de 

opdrachten die uitgelegd zijn in de weektaak. In 

deze tijd kunnen vragen gesteld worden aan de juf 

of meester van de stamgroep via Parro. 

14.00 uur: school is klaar. Heb je na deze tijd nog 

vragen over het werk, dan worden die de 

volgende dag beantwoord. 

 

Groep 1 en 2 

In de kleutergroep werken we niet met een 

Chromebook. Kinderen van deze leeftijd leren 

spelenderwijs. Op een normale schooldag is er tijd 

voor: 

• Samen luisteren naar een verhaal 

• Buiten spelen 

• Spelen en werken in de klas met 

opdrachten aan de tafel of in een 

speelhoek 

• Woord- en telspelletjes samen doen. 

• Liedjes zingen, dansen en spelen met 

muziek. 

U krijgt van juf Lida en juf Sandra via Parro 

berichten over wat u thuis kunt doen. Er staat al 

een prachtig verhaal dat juf Sandra heeft 

ingesproken, mooi voor de Kerst! Heeft u een kind 

in de kleutergroepen, dan moet u Parro dus heel 

goed in de gaten houden. 

Hoe zien wij dat uw kind ook thuis goed bezig is? 

Wij vragen om een foto van een activiteit te 

maken en dit via Parro aan de juf te sturen. Het 

liefst elke dag! Het is ontzettend leuk om te zien 

wat er thuis gebeurt!  

Werken met een Chromebook 

Inloggen in ons systeem van Cloudwise kunnen de 

kinderen, omdat ze dit op school ook doen. Op 

het Cloudwise portaal zijn tegels voor de vakken 

waar ze aan werken. Vanaf groep 4 krijgen de 

kinderen hun opdrachten in weektaak. Hierin 

moeten ze afvinken wat ze hebben gedaan. Via de 

chatfunctie kunnen ze hun vragen stellen. Deze 

worden binnen de schooltijden beantwoord. 

Kinderen van groep 3 en jonger werken nog niet 

met weektaak. Zij krijgen hun opdrachten via 

Parro. 

Mag uw kind ook buiten de schooltijden op het 

Chromebook werken? Zeker! Er zijn veel 

oefenprogramma’s online en een keer een 

spelletje doen is natuurlijk ook prima. Het 

Chromebook uitlenen aan een ander is niet de 

bedoeling. 

Rekenuurtje 

Ons plan was om 11 januari te starten met een 

rekenuurtje na schooltijd. Er zijn veel 

aanmeldingen binnengekomen. We hopen dat de 

scholen op 18 januari weer opengaan en dat we 

dan alsnog snel kunnen starten hiermee. Heeft u 

uw kind aangemeld, dan ontvangt u ruim voor die 

tijd bericht of uw kind ook geplaatst is hiervoor. 

Dit geldt alleen voor kinderen van groep 5 tot en 
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met 8. De aanmeldingen zijn mogelijk tot 

vandaag. Heeft u dit nog thuis liggen en wilt u nog 

aanmelden? Stuurt u dan alle gegevens in een 

mail naar j.vanloo@onzewijs.nl 

Noodopvang 

Er is beperkt mogelijkheid tot noodopvang binnen 

de lestijden als het u vanwege uw beroep niet lukt 

om thuis te werken. Wij vragen u dringend om 

hier zo min mogelijk gebruik van te maken: onze 

leerkrachten moeten zelf namelijk tegelijkertijd 

het online onderwijs verzorgen. Wat is belangrijk: 

1. Stuur een mail met de reden van de 

noodopvang naar j.vanloo@onzewijs.nl 

2. Vermeld duidelijk om welke dagen het 

gaat en om welke kinderen. 

3. U krijgt een bevestiging of opvang 

mogelijk is via de mail. 

4. Geen bevestiging? Dan is er iets 

misgegaan met de mail en vragen we u 

opnieuw te mailen. 

Wilt u zich houden aan de deadlines voor het 

aanmelden: 

Voor de week van 4 januari uiterlijk aanmelden op 

30 december. 

Voor de week van 11 januari uiterlijk aanmelden 

op 9 januari. 

Een wens voor allemaal 

Dat we zo het jaar zouden eindigen, had niemand 

kunnen bedenken. Er ligt een heel bijzonder jaar 

achter ons en als we vooruitkijken is er ook nog 

veel onzeker. Voor mij als directeur, voor ons als 

team is veel duidelijk geworden in deze crisis: 

• We hebben meer dan ooit een beroep op u 

gedaan en hebben veel bewondering voor wat 

er thuis is gelukt! 

• Samenwerking tussen school en thuis kan op 

deze manier ook, online en op afstand. We 

hebben heel veel contact kunnen houden op 

een nieuwe manier. 

• Naar school gaan is zo belangrijk voor 

kinderen, niet alleen om te leren maar ook om 

samen te leven en plezier te hebben. Wat 

waren veel kinderen verdrietig begin van deze 

week. School doet ertoe!  

• We hebben als team onderling veel aan elkaar 

gehad en hopen dat u ook ziet hoe wij door 

samen te werken veel hebben kunnen 

bereiken. 

• We hebben u als ouders hard nodig: ook al 

zien we u niet meer IN de school, we horen 

graag hoe u dit jaar heeft ervaren. Uw 

waardering, opmerkingen, feedback: laat het 

ons horen. Daar kunnen wij iets mee! 

Wat we toewensen voor deze vakantie en het 

nieuwe jaar: 

Twee weken tijd voor andere dingen. Uitrusten, 

spelletjes doen, een leuke film kijken, 

(voor)lezen, knutselen, buiten spelen of een 

strandwandeling..er is nog heel veel wat er wel 

kan! Dat jullie daar thuis met elkaar ook van 

kunnen genieten! 

Als de vakantie voorbij is: dat we alle kinderen 

op 4 januari in de school zien om hun spullen op 

te halen. En daarna elke schooldag online 

contact. 

En 2021? Hoop op dat het beter wordt, 

vasthouden van wat we samen mogen doen als 

school en ouders en vooral: dat onze kinderen 

weer veel mogen leren en ontwikkelen! 

Studiedag op 14 januari 

We houden vast aan onze studiedag die al 

gepland was. Dus op 14 januari is er geen les en 

zijn alle kinderen vrij. 

De volgende VLOTte Babbel verschijnt 15 
januari of eerder als dat nodig is! 
 
Fijne vakantie, 
Namens het team, 
Jeanette van Loo 
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