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Dinsdag

7 april

School weer open?

Vreemde tijden.........
Beste ouders- verzorgers,
Zoals we allemaal kunnen ervaren zijn het vreemde tijden. Wie had drie weken geleden
kunnen vermoeden dat we voor zo’n lang tijd de school zouden moeten sluiten?
Wij in ieder geval niet en het vraagt van alle kanten improvisatie. Het goede van deze tijd is
dat het veel mensen aanzet tot het bedenken van creatieve oplossingen.
Wij beseffen heel goed dat het voor u als ouders zeker niet makkelijk is om nu voor een deel
het onderwijs zelf op u te moeten nemen. Wij proberen dan ook om het huiswerk zo
duidelijk mogelijk aan u door te geven. We merken dat u uw uiterste best doet om uw kind
zo goed mogelijk te begeleiden en willen u daar ook een groot compliment voor maken! Het
is niet eenvoudig om aan huis gekluisterd te zijn en de hele dag met elkaar door te brengen.
Velen van u hebben hier een goede structuur in gevonden en dat is iets wat het prettigst
werkt.
Ook voor de kinderen zal het niet altijd makkelijk zijn. Ze merken nu dat school toch wel erg
leuk is, ze missen hun schoolvriendjes en de juf. Ook voor hen een groot compliment, want
we zien dat ze hun huiswerk keurig doen en ook echt aan de bel trekken wanneer ze de juf
even nodig hebben. Knap hoor!
Ook voor ons is het zoeken. We hebben gemerkt dat we via email, telefoon en skype al veel
met u en de kinderen kunnen delen. Dat is fijn.
Gisteren hebben we met het team een online vergadering gehad en het hele team was blij
elkaar even te spreken. Ieder gaf aan dat het afstandswerken wat hen betreft goed verloopt.
We weten nog niet hoe lang deze situatie voortduurt. Dinsdag wordt daar meer uitsluitsel
over gegeven.
Wij wensen u nog veel sterkte in deze onzekere tijden en vooral blijf gezond!

Met vriendelijke groet,
mede namens het team,
Marja Verruijt/ Groen.

Eindtoets groep 8
De eindtoets voor groep 8 gaat dit jaar door het coronavirus niet door. Dit is bepaald door
het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Zij melden het volgende;
Waarom gaat de eindtoets niet door?
Leraren, schoolleiders en ander onderwijspersoneel zijn momenteel erg druk met de opvang
van kinderen van ouders met cruciale beroepen en het organiseren van onderwijs voor de
kinderen die thuis zitten. Dat vergt alle energie van de scholen en heeft nu prioriteit. Daarom
heeft minister Slob van OCW besloten dat leraren dit jaar (eenmalig) geen eindtoets afnemen
bij leerlingen in groep 8.
Hoe wordt nu bepaald op welk niveau leerlingen mogen starten op de middelbare school?
Dat gebeurt op basis van het schooladvies van de basisschool. Het schooladvies is gebaseerd
op de ontwikkeling van het kind over de afgelopen jaren. Het advies van leraren is normaal
gesproken al leidend en zal nu ook bepalen op welk niveau een kind start op de middelbare
school. Omdat er geen eindtoets wordt gemaakt, kan het schooladvies niet worden
heroverwogen. Leerlingen hebben de afgelopen weken al het schooladvies ontvangen. Dit
advies wordt nu het definitieve advies voor de middelbare school.
Wat als straks blijkt dat leerlingen niet op het juiste niveau zitten?
Door het ontbreken van de kans op een heroverweging is de informatie die basisscholen
meegeven aan de middelbare school extra belangrijk. Middelbare scholen nemen dit advies,
samen met de informatie in het Onderwijskundig rapport, mee bij de plaatsing van een
leerling. Wanneer de leerling op de middelbare school zit, zal daar nu extra scherp worden
bekeken of een leerling op de juiste plek zit. Daarover worden afspraken met het voortgezet
onderwijs gemaakt.
Hoe worden kinderen voorbereid op de middelbare school?
Basisscholen zijn gevraagd om hun leerlingen in samenwerking met het voortgezet onderwijs
voor te bereiden op hun aanstaande overstap naar de middelbare school.
Laura heeft binnenkort telefonisch contact met het VO, waarin de overdracht van de
kinderen wordt besproken.

Wanneer gaan de scholen weer open?
Vooralsnog zijn de scholen t/m maandag 6 april gesloten. Momenteel loopt er een
onderzoek waaruit moet blijken of de scholen 7 april weer open kunnen. Wanneer hier
uitsluitsel over is, zal er besloten worden of de scholen dan ook daadwerkelijk open gaan. Dit
horen we waarschijnlijk op 31 maart. We houden u uiteraard op de hoogte.

Vrijdag 13 maart; vrijwilligers dag afgeblazen.
Vrijdag 13 maart had in het teken moeten staan van het opknappen van het schoolplein.
Helaas hebben we ook dit af moeten blazen. Gelukkig was onze conciërge, Haaije er wel en
ook één vrijwilliger die ondanks alles toch iets wilde doen. Hij heeft een deel van de boeidelen schoongemaakt. Haaije heeft een nieuw basketbalnet opgehangen waar gelijk goed

gebruik van werd gemaakt. Op een nader te bepalen tijdstip willen we alsnog het schoolplein
verder opknappen.

Tips en ideetjes.
Zapplive Extra
KRO-NCRV biedt samen met NPO Zapp de liveshow Zapplive Extra. Deze liveshow dient als
nationale huiskamer waar kinderen hun vragen kunnen stellen en les krijgen van experts.
Elke middag haakt het programma aan bij educatieve Zapp-programma’s die gaan over
onder andere biologie (de Smerige Quiz, EO), wetenschap (Willem Wever, KRO-NCRV) en
natuur (Freeks Wilde Wereld, VPRO). Tijdens de uitzending komen deskundigen middels
videoverbindingen aan het woord. Kinderen kunnen hun vragen stellen via de site en met
elkaar in gesprek gaan. Natuurlijk is er ook ruimte voor ontspanning en worden tips gegeven
hoe je de dagen thuis het beste doorkomt.
Elke dag is er nu Zapplive Extra. Voor goede informatie, iets leren ondanks dat de kinderen
niet naar school gaan én onderling contact, ook al is dat nu op afstand. Elke werkdag van
13.00 tot 15.30 uur op NPO Zapp en met gebarentolk via het YouTube-kanaal van NPO Zapp,
kunnen de kinderen spelenderwijs leren.
Lezen
Als kinderen in de vakantie niet blijven doorlezen, gaat het taalniveau achteruit. Het is nu
zeker geen vakantie maar het is nog erg onzeker hoe lang de huidige situatie gaat duren. Het
is daarom belangrijk voor kinderen om te blijven lezen en zo het leesniveau op peil te
houden en natuurlijk voor de broodnodige ontspanning. Lezen is belangrijk voor de
taalontwikkeling van kinderen en deze mag niet stilstaan. Een paar tips om te blijven lezen:
Boekenpakket
https://www.boekpakket.nl/ is een site waar je heel veel soorten boeken kunt vinden zoals:
samenleesboeken, prentenboeken, Engelse boeken, makkelijk leesboeken etc.

Luisterbieb
Welk verhaal wil jij beluisteren? De LuisterBieb heeft meer dan 3.600 luisterboeken. Van
romans tot hoorcolleges. Van Woezel & Pip tot De Grijze Jager. Titels met een (g) zijn gratis
titels, die iedereen kan luisteren. Ook als je niet lid bent van de bieb. Er zijn extra boeken
beschikbaar tot 6 april.
Jeugdbibliotheek.nl
De jeugdbibliotheek.nl is handig ingedeeld in verschillende leeftijdscategorieën. Hier kunnen
kinderen informatie vinden voor hun werkstuk, maar ook vinden zij hier e-books en
luisterboeken. Ook kunnen zijn het spel DataDetox Game spelen waarin zij alles leren over
digitale privacy. Leden van de bibliotheek kunnen via Junior Einstein gratis oefenen voor alle
vakken van de basisschool.

De Voorleeshoek
De Voorleeshoek is een digitale hoek op de tablet, telefoon of computer waar kinderen van
0-10 jaar prentenboekfilmpjes bekijken en even heerlijk wegdromen. De filmpjes zijn
combinaties van spannende verhalen, leuke prenten en mooie muziek. Goed nieuws: de
voorleeshoek is zolang de scholen gesloten zijn gratis beschikbaar voor iedereen!
Meld je aan via: www.devoorleeshoek.nl/scholendicht
Leestip: Het grote Rijksmuseum voorleesboek is een bijzondere verhalenbundel waarin
bekende Nederlandse schrijvers korte verhalen hebben geschreven bij bekende kunstwerken
uit het Rijksmuseum. Dat kunnen jullie toch ook? Ga online op zoek naar een kunstwerk dat
je aanspreekt en schrijf er een eigen verhaal bij.
dBos online - Tips voor thuis
De Bibliotheek op School (dBos) consulenten kunnen vanwege het coronavirus de komende
tijd helaas geen lessen verzorgen. Maar zij zitten net als jullie niet stil. Zij verzamelen allerlei
handige en leerzame tips voor de leerlingen. Op www.bknw.nl/dbos-online zetten zij de
komende tijd alle tips voor je op een rij. Alles is gratis en vanuit huis beschikbaar.
Wil je als eerste op de hoogte zijn van deze tips? Volg ons dan via Facebook @bknweducatie.
Eventuele vragen kunnen daar gesteld worden.
Thuisgym aangeboden door Alkmaar Sport.
Omdat er per 16 maart besloten is dat in verband met het Corona virus de scholen gesloten
zijn, hebben de vakleerkrachten van Alkmaar Sport en Holland Sport de handen in een
geslagen. Er is rekening gehouden met alle omstandigheden. Zo zijn er weinig materialen
nodig en de materialen die er nodig zijn, zijn veelal in huis te vinden.
Natuurlijk is lekker buitenspelen, rondjes lopen en rennen, fietsen, skeeleren, skaten,
bomenklimmen en dergelijke ook heel goed om te blijven bewegen. Maar denk ook aan de
fijne motoriek zoals tekenen, torens bouwen, knutselen en dergelijke.
De vakleerkrachten van Alkmaar Sport en Holland Sport hebben allemaal leuke filmpjes
gemaakt die we dagelijks gaan delen op de Facebook en Instagram pagina van Alkmaar Sport
en deze staan op ons YouTube kanaal: Alkmaar Sport / Holland Sport beweegt.
Hierbij de link: https://www.youtube.com/channel/UCRG_Ksewzs-zK7mIsnQvikw
Leuke dans/bewegen op muziek opdrachten zijn ook te vinden op YouTube. Een herhaling
van de kinderen voor kinderen dansjes vinden de kinderen altijd erg leuk, wie kent ze nog?!
Maar ook ‘’just dance’’ is super leuk om te doen!
De KVLO (koninklijke vereniging voor lichamelijke opvoeding) heeft een hele lijst opgesteld
met leuke actieve uitdagingen en opdrachten. Deze is te vinden via de volgende link:
https://www.kvlo.nl/mysite/modules/MDIA0100/4559_thuis_bewegen_voor_iedereen.pdf
Sportbouwer is een super toffe app met verschillende filmpjes om je
bewegingsvaardigheden te oefenen en deze app is geheel gratis te downloaden.

Dagritme
Deskundigen adviseren ouders om zoveel mogelijk een voorspelbaar dagritme aan te
houden voor de kinderen. Er zijn op internet diverse dagritmekaarten beschikbaar. Als u
hierin interesse heeft, kunt u bijvoorbeeld eens kijken bij:
https://www.heutinkvoorthuis.nl/nl/grip-op-de-dag-met-onze-gratisdagritmekaarten/news/280/ of
https://www.gratisbeloningskaart.nl/gratis-dagritmekaarten/
Heeft u vragen?
We kunnen ons voorstellen dat u als ouder ook vragen heeft over het lesgeven op afstand. U
kunt natuurlijk altijd bij de leerkracht terecht. Mail de leerkracht met uw vraag en zij nemen
contact met u op via mail, telefoon of Skype.
We willen u daarnaast ook graag wijzen op de volgende website waar, onder andere,
pedagogische en didactische tips voor ouders gegeven worden:
https://ouders.lesopafstand.nl/.

Nieuws uit de groepen.
Dit keer even geen nieuws uit de groepen

