
   

 

NIEUWSBRIEF 

Schooljaar 2020/2021, nummer 8, 19 november 2020 
 
Belangrijke data  
 

Datum Activiteit 

  3 december Sinterklaasfeest op school voor de groepen 8P en 8H 

  4 december Sinterklaasfeest op school voor de groepen 1-7 

17 december Kerstdiner in aangepaste vorm, informatie in de volgende nieuwsbrief 

19 december t/m 
3 januari 

Kerstvakantie 

 

Informatie uit de school 
 
Stadspas  
Heeft uw kind een Stadspas? U kunt met deze stadspas ook uw ouderbijdrage 

voldoen. U kunt de Stadspas van uw kind laten scannen bij Judith van der Vegt. Zij is de hele maand oktober 
en november op maandag, woensdag en vrijdag tussen 8.15 en 8.45 bij de voordeur op de locatie Van 
Hogendorpplein en op dinsdag en donderdag tussen 8.15 en 8.45 bij de voordeur op de locatie Van 
Hallstraat. Zij scant de pas, waarna de gemeente het bedrag voor de ouderbijdrage op de rekening van de 
school stort. Lukt het niet op bovenstaande tijden, maak dan telefonisch een afspraak.  

 

                                
Sintfeest op school  
Afgelopen zaterdag is de Sint met zijn Pieten op een hele veilige manier in Nederland aangekomen. 
Gelukkig lukte het hem om, ondanks de corona, gezond aan land te gaan. Dit jaar zonder toeschouwers 
maar gelukkig mocht de TV er wel bij zijn 
Vrijdag 4 december vieren we met de kinderen het Sinterklaasfeest. De voorbereiding is al in volle gang. In 
de groepen 5 tot en met 8 op de van Hall en 6 tot en met 8 op het Plein zijn lootjes getrokken, de kinderen 
zijn druk bezig met het maken van een surprise voor elkaar. In de gymlessen zijn de groepen 1 tot en met 
3 onder leiding van meester Quincy hard aan het oefenen om echte pieten te worden! De leerlingen van 
groep 8 begeleiden de leerlingen van de onderbouw tijdens het Sintfeest op 4 december. Sinterklaas zal 
vast een slim plan hebben om coronaproof van zich te laten horen en wie weet 
zelfs op bezoek te komen. 
 
Schone (jogging)broeken en onderbroekjes? 
Soms gaat het bij de jongere kinderen mis en zijn ze net te laat bij de WC of te 
intensief aan het spelen. Onze voorraad reserve broeken en broekjes in de 
maten 104 t/m 116 begint op te raken. Heeft u nog wat thuis liggen, dat niet 
meer gebruikt wordt, omdat uw kind eruit gegroeid is? Op beide locaties maakt 
u kinderen en de leerkrachten er blij mee. En mocht uw kind een keer met zo’n 
geleende broek thuis komen, kunt u die dan gewassen mee terug geven?  
 

Corona info 
 
TOELICHTING OP COMPUTERPROGRAMMA’S  
In de vorige Nieuwsbrief is aangegeven dat de school zich bezighoudt met voorbereidingen op een 
eventuele lockdown. Dat hopen we uiteraard niet, maar we moeten voorbereid zijn op een situatie van 



onderwijs op afstand. Uw kind krijgt dan via pc, laptop of ander device onderwijs. Er wordt dan gebruik 
gemaakt van diverse programma’s, die voor de kinderen vanzelfsprekend zijn, maar misschien voor u 
onbekend.  Een korte toelichting:  
SNAPPET: “Snappet is een adaptief onderwijsplatform dat elk kind uitdaagt om zich optimaal te 
ontwikkelen.” (bron: website Snappet). In Snappet maken leerlingen opdrachten, zoals ze dat anders in een 
werkboek of schrift doen. Wij doen dit via speciale tablets van Snappet zelf. Het is ook mogelijk om de 
opdrachten op een computer te doen. In Snappet staan duizenden opdrachten. Bij een eventuele lockdown 
kunnen de kinderen met een inlogcode voor SNAPPET thuis aan de slag. Wij gebruiken SNAPPET in de 
groepen 6/7H, 7P. 8H en 8P.  
ZULUCONNECT:  biedt het gemak van één login voor alle schoolapplicaties en het is de plek om eenvoudig 
lessen te maken, delen en arrangeren zonder direct afscheid te nemen van de vertrouwde methoden. Op 
ZULUCONNECT staan ook programma’s die alleen in de schoolomgeving werken en dus niet thuis.   
YURLS: is een service waarmee je websites, filmpjes, RSS-feeds en nog veel meer kunt verzamelen, ordenen 
en delen met leerlingen.  
TEAMS: een samenwerkingstool van Microsoft. Je kan via TEAMS bellen, chatten, videobellen en 
videovergaderen. School gebruikt dit o.a. voor het geven van instructie aan de kinderen tijdens onderwijs 
op afstand.   
De chatfunctie van TEAMS blijkt helaas niet uitgezet te kunnen worden. Daar kunnen nadelen aan 
zitten.  Wij vragen u om extra alert te blijven als uw kind(eren) met TEAMS bezig is/zijn.   
 
DEVICE THUIS? 
U hebt van de leerkracht van uw kind(eren) per mail de vraag gekregen om te antwoorden of er thuis een 
device (laptop, I-pad, tablet, PC) aanwezig is, zodat uw kind(eren) thuis hun schoolwerk kunnen maken en 
contact via TEAMS mogelijk is. Graag daar op antwoorden, dan kunnen we snel aan de slag. 

 
 
Afwezigheid medewerkers 
Het is al eerder aangegeven dat door de Coronaperikelen het leerkrachtentekort min of meer onopvallend 
naar de achtergrond is geschoven. Het blijft een fiks probleem. Binnen onze mogelijkheden proberen we de 
afwezigheid van medewerkers zo goed als het kan op te lossen. Vaak vragen we of onze parttime 
medewerkers extra willen werken. Soms lukt dat en soms lukt dat niet. We streven ernaar om de ouders 
daar in een zo'n vroeg mogelijk stadium over te informeren.  
Vanwege de richtlijnen vanuit Corona kunnen medewerkers nu vaker afwezig zijn dan normaal:  

 Medewerker heeft Coronagerelateerde klachten en dat houdt in verplicht testen, wachten op de 
uitslag en mag niet komen werken. 

  

 Partner of huisgenoot positief getest, medewerker moet in quarantaine blijven en mag niet komen 
werken.  

En dan kunnen medewerkers ook 'gewoon' ziek worden. De afgelopen periode zijn op de locatie Van 
Hogendorpplein twee medewerkers langer dan een week afwezig geweest en dat hebben we goed op 
kunnen vangen. Met dank aan de collega's die extra zijn komen werken. Slechts één dag hebben we geen 
oplossing kunnen vinden, maar hebben ouders daarover bijtijds kunnen informeren.  
 

Klik hier om eerdere nieuwsbrieven terug te lezen.  
 

De volgende  nieuwsbrief van dit schooljaar verschijnt op 3 december 2020, of zoveel eerder als nodig 
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