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Corona 
Af en toe lijkt het alsof er niks anders meer 
bestaat, alles wat we doen en willen doen wordt 
langs de lat van de maatregelen gelegd. Het is de 
tijd waarin we leven en we hebben het er maar 
mee te doen. Uiteraard heb ik zorg over de 
periode die gaat komen. De afgelopen weken 
hebben we helaas al groepen naar huis moeten 
sturen omdat we geen inval hadden. Ik verwacht 
dat dit de komende periode vaker zal voorkomen.  

Als team hebben we gesproken hoe en wat we 
doen wanneer er een groep een dag of meerdere 
dagen thuis zit.  

- Wanneer een juf uit voorzorg thuis moet 
blijven dan wordt er gezorgd dat kinderen 
vanaf de tweede dag online werk kunnen 
doen.  

- Wanneer een groep langer dan een week 
thuiszit komt daar ook werk op papier bij 
en wordt er, wanneer dit mogelijk is, ook 
instructie gegeven. 

We proberen voorbereid te zijn maar het is lastig 
om iedere situatie op voorhand dicht te 
timmeren. 

Voor alle kinderen vanaf groep 2 hebben we een 
licentie op Junior Einstein. Dit is ons online 
platform. 

We hopen dat de kinderen gewoon naar school 
kunnen blijven gaan en dat bovenstaande niet 
nodig is! 

 

 

Nieuwe cursussen 

We zijn dit schooljaar gestart met een aantal 
nieuwe cursussen. 

- Met rekenen zijn we overgestapt naar 
Pluspunt. Deze cursus wordt grotendeels 
op papier gegeven en wordt ondersteund 
door digitale software.  

- Voor technisch- en begrijpend lezen zijn 
we gestart met Atlantis. Nieuwsbegrip XL 
vervalt hierdoor. 

- Voor Fries hebben we een licentie op 
Spoar 8.  

Voor iedereen, kinderen en team, is het even 
wennen aan de nieuwe cursussen, dat hoort erbij. 

We gaan ervan uit dat het gaat opleveren      . 

 

Lezen, lezen, lezen.. 
De kinderboekenweek is begonnen, een mooi 
moment om het plezier in lezen centraal te 
zetten. Lezen is een belangrijke vaardigheid waar 
je je hele leven plezier van hebt. En als je goed 
kunt lezen is het steeds leuker om een boek of 
strip te gaan lezen. U als ouder hebt daar een 
grote invloed op. Door veel voor te lezen aan 
jonge kinderen laat je hen ervaren hoe spannend 
of grappig een verhaal kan zijn. Het bevordert ook 
de fantasie, de beelden maak je immers in je 
hoofd. 
 
Wanneer een kind zelf begint te lezen kun je ook 
om en om een bladzijde lezen. Of je leest eerst 
een bladzijde voor, leest de bladzijde dan samen 
(koor) en daarna leest uw kind de bladzijde voor 
aan u.  
 
De kinderen in onder- en middenbouw krijgen 
deze week een boek. De gezinnen in de 
bovenbouw hebben vorig schooljaar al het boek 
‘Koning van Katoren’ gekregen. Een mooi begin 
om samen met uw kind te genieten van mooie 
verhalen! 

http://www.bms-onderwijs.nl/
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Vrijwillige ouderbijdrage via WIS Collect 
Als ouder bent u automatisch lid van de 
oudervereniging van onze school. Een aantal van 
onze ouders zit in de ouderraad en 
helpt/ondersteunt ons met activiteiten zoals het 
schoolkamp, het schoolontbijt, Sint, Kerst, 
Carnaval en alles wat er in een schooljaar nog 
meer wordt georganiseerd.  
De ouderraad vraagt ieder schooljaar een bijdrage 
per kind zodat we deze activiteiten ook kunnen 
bekostigen.  
 
Voorheen werd dit via een machtiging geregeld 
op papier. Maar we gaan met onze tijd mee! 
Binnenkort kunt u via Social Schools een 
betaalverzoek verwachten van WIS Collect. Dit 
maakt het makkelijker om de betaling te doen, het 
gaat via I-deal.  
De ouderbijdrage is dit jaar vastgesteld op € 52,50 
per kind, gelijk aan voorgaande jaren. 
U krijgt de mogelijkheid om te kiezen om het 
bedrag ineens te betalen maar eventueel kan het 
ook in termijnen. 
 
De ouderraad beheert het geld en ziet erop toe 
dat het geld rechtstreeks wordt besteed aan de 
kinderen. Dit schooljaar is de circustent tijdens 
kamp hiervan betaald. Omdat het schoolkamp op 
school minder heeft gekost dan het kamp op 
locatie hebben alle bouwen een mooi bedrag 
gekregen om materiaal aan te schaffen voor het 
buitenspelen! Uw bijdrage is dus van groot 
belang! 
 
Mocht u vragen hebben over de bijdrage dan kunt 
u bij mij, Liesbeth, terecht. Ik zorg dan dat de 
vraag bij de penningmeester van de OR terecht 
komt. 

 

 

Aanmelden broertjes en zusjes 

Om een goed beeld te hebben van het aantal 
kinderen dat wij kunnen verwachten hoor ik graag 
van u of er broertjes en/of zusjes in schooljaar 
‘20-‘21 of in schooljaar ’21-’22 4 jaar worden. 
Onze school groeit en we willen wel graag dat we 
voor deze kinderen een plekje hebben! U kunt het 
doorgeven aan mij zodat we een afspraak kunnen 
maken. Alvast bedankt! 


