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Ratel  

 
   

OPVANG 
MEIVAKANTIE 

 De opvang voor kinderen tijdens vakanties (alleen nu beperkt tot de doelgroep van ouders 
met cruciale beroepen; noodopvang) vindt plaats op dezelfde wijze als normaal tijdens 
een vakantie, dus op de vakantie-bso’s. Voor Zierikzee is dat de Theo Thijssen. U kunt de 
kinderen opgeven via Kibeo.  klantrelatie@kibeo.nl  

  

     

EXTRA HULP  

 

  Juist in deze bijzondere tijd is het prettig te weten dat er, naast de school, diverse 
instanties zijn die u kunnen helpen bij diverse vragen. Bijvoorbeeld bij vragen in 
opvoeding.  
Als bijlagen hebben we 2 brieven toegevoegd, vanuit de GGD en Emergis. 
 
Wij horen het uiteraard ook graag wanneer u verdere vragen hebt. 

  

     

THUIS ONDERWIJS 
 Er wordt deze periode extra hard gewerkt door het team om, onder andere, het 

thuisonderwijs vorm te geven. De situatie vraagt van iedereen het nodige 
aanpassingsvermogen en inzet; voor u zelf en alle teamleden van de school. We proberen 
onze aandacht zo goed mogelijk te verdelen over de verschillende opdrachten waar we 
voor staan. Namelijk het onderwijs zo goed mogelijk op afstand mogelijk maken, het 
vormgeven van noodopvang, maar natuurlijk ook diverse prive-situaties waar de nodige 
energie naar toe moet gaan. 
  
De komende weken staan in het teken van verder uitbouwen van het contact met de 
kinderen, bijvoorbeeld via video-bellen. We gaan dan ook richting de modus van meer 
instructie en het aanbod van nieuwe lesstof.  
Wij realiseren ons dat er nog veel extra wensen en mogelijkheden zijn wanneer we kijken 
naar het faciliteren van thuisonderwijs, maar maken ook afwegingen in prioriteit wat we in 
ieder geval voor elkaar willen (en kunnen) hebben. We streven er naar om samen zo 
gezond als mogelijk het werk te kunnen blijven doen.  
  
We kunnen het niet genoeg zeggen, maar danken u ook allemaal nogmaals voor de 
doorgaans positieve en lieve feedback die we krijgen. 

  

     

ONDERBOUW 
 Het waren heftige eerste weken, maar wat hebben de onderbouw kinderen het goed 

gedaan! Elke week krijgen ze een pakket mee om thuis aan te werken. Dat zijn 
werkbladen, leesoefeningen en kleurplaten. Natuurlijk zitten er ook leuke beweegbingo's 
en vrijetijdsopdrachten bij. Ontspannen is in deze periode heel belangrijk. Ook aan 
Gynzydoelen wordt hard gewerkt. De juffen kunnen dat op afstand controleren en helpen 
waar nodig. Af en toe kletsen we dan ook lekker bij aan de telefoon.  
Wat ook heel leuk is, is onze Padlet. Daar kunnen alle kinderen en juffen op delen wat ze 
aan het doen zijn en ook nog op elkaar reageren. Zo houden we toch contact met elkaar 
en dat vinden we heel prettig. 
We hopen op deze fijne manier te kunnen blijven samenwerken met 
jullie maar we hopen nog harder dat we elkaar snel weer in het echt 
kunnen zien!   
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MIDDENBOUW 
 Vanuit de Unit Middenbouw hebben we in de eerste twee weken huiswerkpakketten 

gemaakt voor de kinderen en deze op laten halen door ouders. Dit ging erg goed. De 
kinderen werken heel goed aan de weektaak en we merken dat de ouders / verzorgers 
zeer betrokken zijn. Zonder ouders/ verzorgers hadden we dit niet zo op kunnen zetten. 
Bedankt hiervoor! 
 
We hebben er in de middenbouw voor gekozen om als leidraad de weektaak aan te 
houden voor de kinderen. Dit omdat ze hiermee werken en hier goed mee uit de voeten 
kunnen. Het ene kind zal dan ook meer maken dan het andere kind en dat is geen 
probleem.  
Dat is het fijne aan de weektaak . Vanaf deze week laten we de weektaak ingaan op 
donderdag,  zodat wij met heel het middenbouw team het werk kunnen klaarmaken voor 
de kinderen.  
       
Verder werken we veel via mail contact met 
ouders/verzorgers en met de kinderen via  
Cloudwise en Google Classroom. Dit gaat al erg 
goed en zowel kinderen als leerkrachten vinden het 
leuk: via prikbord en Classroom krijgen we vragen, 
berichtjes en foto’s opgestuurd. We willen dan ook 
dit ook nog stapje voor stapje verder uit gaan 
bouwen.   
 
Verder hopen we alle ouders en kinderen snel weer te kunnen zien want we missen 
iedereen enorm! Nogmaals petje af voor jullie: ouders/ verzorgers en kids! 

  

     

BOVENBOUW  
 Nog maar kort geleden stroomde de school rond 8.20 uur vol met kinderen. Soms zuchtte 

ik dan, omdat ik nog een kopie wilde maken, een kopje koffie in wilde schenken of omdat 
ik  nog even iets aan een collega wilde vragen… Geen tijd meer, de kinderen van de unit 
bovenbouw kwamen binnen. Jassen en tassen aan de kapstok, telefoons in het bakje. 
Bij de deur zeiden wensten we elkaar een goede morgen. Eerst met een hand, later met 
onze ellebogen tegen elkaar aan en niet veel later met een voeten dansje. Toen konden 
we er nog om lachen. 
Hoe anders is het nu. De werkdag begint met het aanzetten van de laptop. Berichten 
stromen binnen via de chat en de mail. Alle kinderen uit de unit bovenbouw hebben in een 
razendsnel tempo de weg naar ons gevonden. Sinds vorige week video-bellen we met 
elkaar, vooral om het groepsgevoel te behouden. Het werk wordt per week klaargezet en 
dagelijks is er contact. Het is wennen aan deze manier van contact, maar we worden er 
steeds beter in. De vragen die we krijgen zijn heel verschillend. “Juf, hoe moet je ook 
alweer kolomsgewijs rekenen?”, “juf, waar staat wat ik moet doen”, maar ook “juf, mag ik 
al pauze?” Aan de vragen merken we welke kinderen alleen aan hun schoolwerk zitten en 
welke kinderen het samen met iemand doen. Het is fijn te merken dat alle kinderen ons 
weten te vinden, dat iedereen aan het werk is en dat veel kinderen hulp krijgen bij het 
plannen en maken van hun werk. Het is lastig, dat vinden wij ook, maar we zien dat 
iedereen er het beste van probeert te maken. Per week staan er opdrachten klaar voor 
taal, rekenen, begrijpend lezen en spelling. Veel kinderen vragen aan ons of er instructie 
komt. We zijn er druk mee bezig, we oefenen met collega’s onderling en we laten het jullie 
weten wanneer we ermee kunnen starten. 
Wij zijn super trots op de manier waarop de kinderen uit “onze” unit omgaan met deze 
situatie. Hoe lang het nog duurt weet niemand. Wij hebben er vertrouwen in dat het goed 
gaat komen en dat we ooit weer elkaar een hele goede morgen wensen aan de deur van 
het lichtgroene of donkergroene lokaal. Dat we weer 
samen lunchen en buiten spelen en dat we weer 
samen leren, werken, verjaardagen vieren en 
grapjes maken. Tot die tijd is 1 ding heel 
belangrijk om te onthouden: Jullie zijn kanjers!   
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VITRUVIO 
 Groep V3/4. 

In groep 3/4 krijgen de kinderen de opdrachten via Prikbord van Cloudwise. Sommige 
kinderen (en ouders) moesten wel even wennen aan deze manier van werken maar al snel 
was iedereen actief bezig met de opdrachten. Dit zijn niet alleen maar 'werk'-opdrachten 
maar ook zijn de kinderen bezig met tekenopdrachten, spelletjes, tosti's bakken (en 
natuurlijk lekker opeten), gym-opdrachten, foto-raadsels en de kinderen hebben zelfs een 
huis van constructiemateriaal gebouwd. 
Door een foto op te sturen via het prikbord kunnen de kinderen hun werk inleveren. We 
werken met verschillende prikborden: bij het ene bord lever je bijvoorbeeld een foto in 
van het werk wat je hebt moeten maken, bij het andere bord maak je een foto van een 
beweeg- of buitenactiviteit en op weer een ander bord wordt gezellig gekletst over het 
weekend. Ook geven kinderen complimenten over wat ze gedaan hebben. Gelukkig 
kunnen we op zo'n manier toch nog een beetje contact houden. 
Contact hadden we ook via Google Hangout Meets. Vrijdag hadden we een 
videoverbinding waar we met de hele klas met elkaar konden praten. Het was superleuk 
om elkaar op deze manier weer even te zien en te spreken.  
Groep V5/6. 
In groep 5/6 werken we met het programma Classroom. De eerste 2 thuiswerkdagen 
kregen de kinderen van mij een aantal losse opdrachten om te wennen aan deze nieuwe 
manier van werken en om te kijken of alles goed werkte. Na wat opstartprobleempjes, 
zoals vergeten wachtwoorden en wegwijs raken met deze nieuwe communicatievorm, 
ging het steeds beter. Deze week zijn we gestart met een weektaak. Iedere maandag 
krijgen de kinderen via Classroom zo'n taak. Op deze taak staat het werk voor die week. Er 
is behalve het reguliere schoolwerk zoals rekenen, taal en spelling ook aandacht voor 
tekenen, lezen, muziek en beweging. 
Ook krijgen de kinderen regelmatig een zelf opgenomen filmpje van mij te zien met 
nieuws en de stand van zaken m.b.t. het werk. Volgende week gaan we met de kinderen 
het maandagochtend gesprek houden met het vergaderprogramma Hangouts Meet. 
Veel kinderen hebben toch de behoefte om elkaar even te zien en te horen en op deze 
moderne manier is dat toch mogelijk! 
Groep V 7/8. 
En toen was de school opeens dicht en na een paar dagen kwamen de eerste berichtjes 
binnen via de Mail, Prikbord en Classroom. Er moest vanaf nu, voorlopig thuis gewerkt 
worden. Dat was wel even een geregel en vooral wennen aan een nieuwe regelmaat, die 
toch anders is dan op school, zowel voor de kinderen als voor de leerkrachten. 
Sommigen pakten al meteen de draad goed op en gingen als een speer. Anderen waren 
wat onwennig, hadden nog wel wat vragen, maar ook zij gingen al vlot aan de slag. En een 
paar kinderen had even wat meer tijd nodig om op gang te komen en/of te blijven. 
Terugkijkend op deze anderhalve week, mogen we gerust stellen dat er hard is gewerkt 
en al veel is bereikt. 
Vanaf volgende week wacht ons nieuwe uitdagingen. We gaan elkaar weer zien en 
spreken, via een app, Hangouts Meet genaamd. Maandagmorgen gaan we dat voor het 
eerst doen. Daarnaast gaan we ook andere activiteiten opstarten/doen, zodat het niet de 
hele week alleen maar taal en rekenen is. Het is nog wel even een puzzel welke 
activiteiten leuk en nuttig zijn, en hoe we dat kunnen organiseren en begeleiden. 

  

     


