Nieuwsbrief thuisonderwijs 26-03-2020
Geachte ouders en verzorgers,
Inmiddels zit de tweede week van het thuisonderwijs erop. Diep respect hebben wij voor onze ouders,
verzorgers op de wijze waarop zij thuis de kinderen ondersteunen! Het vraagt om nieuwe regels en
routines en we zijn ons ervan bewust dat dit veel vraagt van iedereen.
Dinsdag 31-03-2020 horen we hoelang de scholen gesloten blijven en we houden er ernstig rekening
mee dat dit langer gaat duren dan 6-04-2020…
Volgende week willen we ons thuisonderwijs weer verder uitbreiden. Als team leren we veel en de
ontwikkelingen die we maken, en dan met name op digitaal gebied , gaan snel. Hier zijn we best trots
op!

Groep 1 en 2
In de groep van de Hazen is afgelopen week geëxperimenteerd met Classroom, een digitaal platform,
waarop de leerkracht onderwijsaanbod kan publiceren. Zowel de ouders die hebben meegedraaid in
deze pilot als de leerkrachten van groep 1 en 2 zijn zeer enthousiast over de mogelijkheden van
Classroom. De leerkracht zet een programma klaar in Classroom. Dit is het aanbod uit Onderbouwd, de
methode die wij gebruiken in groep 1 en 2. We blijven zo de leerlijn en de daarbij behorende leerdoelen
goed volgen. Het aanbod wordt uitgebreid met Gynzy en Squla.
Het mooie van Classroom is dat het allemaal op één plek staat. Jasper Bos gaat dit beheren.
Volgende week willen we ook in de andere groepen gaan experimenteren met Classroom.
U krijgt vrijdag 27-03-2020 via Social Schools een handleiding van Classroom en de daarbij behorende
gebruikersnaam en wachtwoord. Ook leggen we (nogmaals) uit hoe u Onderbouwd.online moet
benaderen en leggen we uit hoe Gynzy en Squla werken. Volgende week gebruiken we om te wennen.
Lukt het inloggen niet, in de handleiding staat een mailadres voor het stellen van vragen.
We begrijpen dat ouders ook even de tijd moeten krijgen om te proberen en te wennen en daarom
plaatsen de leerkrachten van de Eendjes en de Kikkers volgende week, net zoals de afgelopen twee
weken, om 9.00 uur een begroetingsfilmpje en een dagtaak op Social Schools.
De ouders, verzorgers van de Eendjes en de Kikkers hebben volgende week dus de keus welk platform
ze gaan gebruiken. Inhoudelijk zijn de programma’s (dagtaak/Classroom) hetzelfde. We verwachten dat
alle ouders, verzorgers volgende week proberen in te loggen op Classroom, zodat we de week erop hier
allemaal mee kunnen werken.
Jasper Bos gaat volgende week in zijn groep ook experimenteren met Meet. Meer informatie plaatst hij
op Social Schools.

Groep 3
De leerlingen van groep 3 zijn toe aan een nieuwe kern van Veilig leren lezen. Vrijdag 27-03 (morgen)
kunnen de nieuwe materialen van kern 10 van 16.00 uur tot 17.00 afgehaald worden van school.
Andries Brouwer staat in de hal voor de deur. U kunt daar het pakket voor uw kind afhalen.
Graag één voor één naar binnen met gepaste afstand.
Kern 9 is klaar, alle ‘groene’ materialen behorende bij kern 9 vrijdag 27 maart inleveren op school.
Het gaat om: 1. Veilig en Vlot, 2. een (dun) leesboekje, 3. een vakboek en 4. het werkboek van kern 9.
Bent u niet in de gelegenheid om morgen te materialen om te ruilen, dan graag een mail naar Petra,
dan zoekt zij met u om een oplossing.
In groep 3 gaan we volgende week door met Meet. Petra Hofstee geeft digitaal les aan alle kinderen. Ze
doet dit op school in haar eigen klas, zodat ze gebruik kan maken van haar digibord en de lesmaterialen
behorende bij het leren lezen en rekenen. Deze week was de opstartweek van het digitaal lesgeven.

Veel ouders hebben de kinderen deze week hierbij ondersteund, hartstikke fijn!
Volgende week mogen de leerlingen na het inloggen wel weer wat meer ‘losgelaten’ worden.
De leerkracht neemt de kinderen van groep 3 van 9.00 uur tot 12.00 uur mee in het lesprogramma,
waarmee ze onder haar begeleiding aan de slag kunnen. De kinderen hebben van 10.00-tot 10.30 uur
pauze.
Een rustige werkplek voor de kinderen zou wel fijn zijn…

Groep 4 t/m 8
De hele week is er lesgegeven via Meet. Wat fijn dat alle kinderen van groep 3 t/m 8 aanwezig waren
tijdens de lessen! Ook volgende week gaan we door met Meet. Van 9.00 uur tot 12.00 uur verwachten
we wederom alle leerlingen voor de digitale lessen.
Groep 6 heeft deze week geëxperimenteerd met Classroom. Een platform waar opdrachten, filmpjes en
links gedeeld kunnen worden, ook kunnen de leerlingen werk inleveren, waarop de leerkracht feedback
kan geven. Een mooie aanvulling op het aanbod! Vanmiddag hebben we ons met het team verdiept in
het programma Classroom. Volgende week gaan ook de leerkrachten van groep 4, 5, 7 en 8 hiermee
experimenteren. Een handleiding voor het werken met Classroom en de daarbij behorende groepscode
ontvangt u via Social Schools.

Extra ondersteuning
Er zijn leerlingen die extra uitleg (verlengde instructie) nodig hebben of extra ondersteuning voor
bepaalde vakken. Vanmiddag hebben we besproken hoe we deze (extra) ondersteuning kunnen bieden
via Meet. De afspraken worden uitgewerkt en er worden schema’s gemaakt (wie doet wat). Volgende
week gaat dit meer vorm krijgen.
Voor het werken met Meet hebben we de volgende afspraken gemaakt. Deze zijn belangrijk om het
digitaal thuisonderwijs zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Vandaar nog maar een keertje op de
nieuwsbief:
-Inloggen vanaf 8.50 uur en niet eerder.
Het is belangrijk dat de leerkracht de regie functie in Meet heeft. We zien nu dat een aantal kinderen al
heel vroeg zijn ingelogd en dan lukt dat niet. Vandaar deze starttijd.
-Na het inloggen, zetten alle leerlingen de microfoon uit.
De ruis op de achtergrond in de huiskamers is namelijk erg lastig bij het geven van instructies. Voor de
leerlingen is het fijn dat ze een koptelefoon of ‘oortjes’ hebben, zodat zij zich kunnen concentreren op de
instructies en op het te maken werk.
-Net als in de klas verwachten we tijdens de Meetsessie een leerhouding en een luisterhouding
Tijdens de Meetsessie van 9.00-12.00 uur verwachten we dat de leerlingen van groep 3 t/m 8 alleen het
schoolwerk voor zich hebben. Andere speeltjes en storende factoren graag bewaren voor na de sessie. De
leerkracht geeft net als in de klas beurten we verwachten dan, net als op school, een luisterhouding. Er
doorheen praten is op school storend en bij Meet ook.
-We verwachten alle leerlingen van groep 3 t/m 8 van 9.00-12.00 uur online in Meet
Inloggen vanaf 8.50 uur en pas ‘vertrekken’ als de leerkracht dit aangeeft. Bij ziekte graag afmelden via
Social Schools. Ouders van leerlingen die niet aanwezig zijn zonder afmelding worden gebeld.
Lukt het niet met inloggen? Bel dan naar school, dan zoeken we om een oplossing.
-En tot slot willen we de leerlingen vragen om niet te eten en te drinken boven het toetsenbord van
het Chromebook. Deze kan niet zo goed tegen kruimels en vocht…
We wensen iedereen morgen nog een succesvolle thuis-schooldag en dan twee dagen geen ‘school’.
Iedereen een goed weekend gewenst en vooral gezondheid!

Met vriendelijke groet,
team school Loevestein.

