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Bijlagen:
 Thuisonderwijs en Noodopvang

Agenda januari 2021
Datum
21 dec. t/m 1 jan.
4 t/m 15 januari
Januari
20 januari
29 januari

Activiteit
Kerstvakantie
Thuisonderwijs
CITO-toetsen
Voorleesontbijt groep 1 t/m 3
Nieuwsbrief 6

Tijd

2020…
2020 was een bijzonder jaar. Het jaar heeft veel verdriet achtergelaten, maar het heeft ons toch ook
waardevolle dingen gebracht. Enerzijds heeft het ons beperkt in heel veel dingen. Anderzijds hebben we
door de situatie ook veel geleerd.
En net nu we een beetje gewend waren aan deze beperkingen, gaat Nederland in een tweede ‘harde
lockdown’…
Onze school moest hierdoor vervroegd sluiten. Dinsdag waren de kinderen ‘zomaar’ voor het laatst op
school en we mogen ze pas op 18 januari weer ontvangen, zoals het nu staat. Heel verdrietig, maar we
gaan er het beste van maken!
Maar nu eerst genieten van de Kerstvakantie! Iedereen zal de dagen anders invullen dan in voorgaande
jaren, maar dat wil niet zeggen dat ze minder feestelijk hoeven te zijn. Probeer de lichtpuntjes te zien en
te genieten van het samenzijn!

Hoe het jaar 2020 in je herinnering een plek krijgt, zal voor ieder anders zijn…
Laten we begrip en oog hebben voor elkaar.
Laten we de mooie dingen zien en vasthouden.
Laten we goed op elkaar passen en elkaar helpen.
Laten we een beetje lief zijn; voor jezelf en voor de ander.
Laten we een lichtje branden voor wie of wat er nu in je gedachten op komt.
En laten we daarbij hopen op en geloven in een betere tijd die komen gaat.
Ik heb daar vertrouwen in!
Ik wens u allen hele fijne feestdagen toe en goede jaarwisseling. Op naar een gezond en mooi 2021!
Met warme groet,
Rixt Minnema

Personele zaken
Na de Kerstvakantie gaat juf Annemieke weer volledig aan het werk. De organisatie zal dan – wanneer
we weer naar school mogen – weer gewoon zijn.
Dat komt mooi uit, want we kunnen geen beroep meer doen op juf Iris. Juf Iris gaat voor 4 dagen per
week aan de slag op een andere BMS-school. Hartstikke mooi voor juf Iris en haar nieuwe school!

Thuisonderwijs
Nu de scholen 2 weken gesloten zijn en we van 4 t/m 15 januari weer thuisonderwijs gaan verzorgen,
willen we in de bijlage de afspraken die wij als team hebben gemaakt met u delen. Via Social Schools
wordt u door de leerkrachten verder inhoudelijk geïnformeerd. Lees dus de bijlage a.u.b. goed zodat u
op de hoogte bent.

Noodopvang
Na de Kerstvakantie vindt de noodopvang plaats op eigen school. Via Social Schools heeft u al kunnen
lezen of uw kind(eren) daarvoor in aanmerking komen en hoe u uw kind(eren) daarvoor kunt aanmelden. Er is een toevoeging voor kinderen in een kwetsbare positie (zie bijlage). De leerkracht neemt hierover contact met u op.

Kanjerupdate groep 6/7
In groep 6/7 is er aandacht besteed aan het thema: Mediawijsheid en social media. Door middel van
stellingen die werden bedacht, door de leerkracht en leerlingen, kwamen we meer van elkaar te weten
over het gebruik van (spel)computers, tablets, chats, telefoons etc.
In de gesprekken kwamen de voordelen, maar zeker ook de nadelen en gevaren van het internet aan
bod. Het bleek al snel dat niet iedereen op de hoogte was van de gevaren. Van elkaar hebben we veel
kunnen leren op dit gebied. Bijvoorbeeld dat je nooit je gegevens zomaar moet geven, dat je voorzichtig

moet zijn met foto’s die je op het internet plaatst, dat er op social media ook omgangsregels gelden, dat
het belangrijk is dat ouders af en toe met je meekijken, dat gegevens op internet nooit helemaal verwijderd kunnen worden en dat niet alles wat op internet staat waar is.
Het bleek dat veel kinderen graag op de (spel)computer, telefoon of tablet zitten. Maar de voorkeur ging
bij de meerderheid toch uit naar buitenspelen of spelen met vrienden. Wat is het dan mooi dat je in een
dorp opgroeit en alle ruimte en mogelijkheden hiervoor hebt!

Advent en Kerst
De afgelopen twee weken hebben we gelukkig nog de adventsvieringen kunnen vieren. In deze vieringen staken we een lichtje aan. Ook hoorden en zagen we het verhaal van koning Guldemond. Hij wilde
zijn volk een geschenk geven, het kerstverhaal. Zijn minister had dit geschenk, maar het boek was leeg.
Zo moest de minister op pad om het kerstverhaal te verzamelen. Hij vroeg de mensen om zich heen of
ze ook iets van het kerstverhaal wisten. En dat wisten ze! Alles wat hij te horen kreeg, schreef hij op in
het boek en zo verzamelde hij het kerstverhaal. Dit gaf hij terug aan de koning.
Dit kerstverhaal zouden we horen in de kerstviering. Deze ging helaas niet door. Maar gelukkig hadden
de kinderen in de groepen al gewerkt aan het kerstverhaal. Iedere groep heeft van een deel van het
kerstverhaal geknusteld. Deze stukken hebben we aan elkaar geplakt, zodat we dit aan het Teatskehús
konden geven. Zo kunnen we toch een beetje kerst vieren met het Teatskehús.
Het boek is te ‘lezen’ op onze Facebookpagina en website.

Kijktip voor thuis
Zaterdag 19 december om 19.25 op NPO3 - Kerst met de zandtovenaar.
Viering voor thuis met digitaal prentenboek
Bij de viering voor thuis zit ook het nieuwe kerstprentenboek ‘Op tijd voor het lichtfeest’ van Lynette de
Ruijter en Paul Oole. Ouders/verzorgers kunnen dit mooie e-boek thuis met hun kinderen bekijken en
voorlezen. Link Trefwoord: www.trefwoord.nl/kerst-thuis

