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Beste ouders/verzorgers van de leerlingen van obs De Aanloop.
Ondanks alle nare toestanden die er in de wereld zijn, ben ik trots op de manier waarop
alle medewerkers hun best doen om de leerlingen te voorzien van leerwerk, om
contacten te onderhouden met leerlingen, ouders en collega’s. Hoe flexibel iedereen is
met het aanleren van nieuwe vaardigheden, met name m.b.t. het communiceren via
internet. En bovenal op de manier van samenwerken en er voor elkaar, de leerlingen en
de ouders zijn. Ook zijn wij trots op de manier waarop leerlingen en ouders hun best
doen om in deze nieuwe situatie zo goed mogelijk thuis met alles bezig te zijn en hoe
een ieder daar op zijn eigen manier de balans in vindt. Of dit met of zonder externe hulp
gebeurt, dat maakt niet uit. Samen komen we met elkaar door deze crisis heen!
Vanuit de groepen:
Groep 1 en 2:
De leerlingen ontvangen van de juf opdrachten vanuit school op papier. Op deze manier
stimuleren we het leren de komende periode.
Groep 3 en 4:
De leerlingen van groep 3 kunnen middels een inlog de lessen van Lijn 3 volgen.
Leerlingen ontvangen opdrachten op papier. De leerlingen herhalen de geleerde
leerstof.
Groep 5 en 6:
De leerlingen ontvangen opdrachten van rekenen en spelling op papier. Classroom,
google Hangout en Junior Einstein voor taal en begrijpend lezen worden op internet
gebruikt. Iedereen doet zijn best om zo goed mogelijk met alles bezig te zijn. Ook maakt
juf Marloes challanges voor de leerlingen.
Groep 7 en 8:
De leerlingen ontvangen opdrachten van rekenen en spelling op papier. Classroom, een
whatss app groepsapp en Junior Einstein worden op internet gebruikt. Iedereen doet
zijn best om zo goed mogelijk met alles bezig te zijn. Ook maakt juf Marieke challanges
voor de leerlingen.
Alle leerkrachten onderhouden actief contact met leerlingen en ouders. De contacten
gaan over de opdrachten en lessen, maar ook over hoe het gaat met de leerlingen en
het met elkaar thuis zijn. Voor iedereen is de situatie anders en is het even wennen aan
de omstandigheden. Dit lukt veelal wel, ieder zoekt zijn eigen balans en dat is goed.
Mocht het zo zijn dat wij op school enigszins kunnen ondersteunen door even een
leerling op te vangen, om de balans thuis goed te krijgen en/of te houden, dan bestaat
deze mogelijkheid. Als u werkzaam bent in de cruciale beroepen kunt u contact
opnemen. U kan en mag dit aangeven bij de leerkracht en/of bij Henriët Kamies. Samen
komen we door deze crisis heen.
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Internet en mogelijkheden
De afgelopen week hebben we samen gekeken naar Google Meet, Google Hangout en
Google Classroom. Instrumenten waar iedereen nu kennis van heeft genomen en waar
we ook samen mee gaan oefenen.
Voor de leerkrachten een hele nieuwe manier van lesgeven. Via de telefoon, whats app
en internet. Maar ook om samen contact te onderhouden met elkaar en om te
overleggen. Iedereen pakt dit op, probeert en zo langzamerhand krijgt iedereen het
onder de knie. We leren in een korte tijd heel veel.
We houden u zo
goed mogelijk op
de hoogte van de
ontwikkelingen
met de extra
nieuwsbrief.

In onze gemeente maar ook daarbuiten zijn allerlei creatieve acties en activiteiten om
in beweging te blijven
Zo posten onze eigen combicoaches elke dag een challenge voor de kinderen op de
basisschool om op een leuke manier in beweging te blijven
https://www.facebook.com/gezondeleefstijlbo/
Maar ook SportDrenthe heeft een platform in het leven geroepen om in beweging te
blijven: http://www.coronactief.nl. Op het platform worden leuke activiteiten geplaatst
zoals: beweeglessen voor ouderen, challenges voor de jeugd, wandel- en fietsroutes. Er
is ook ruimte voor achtergrond artikelen waar je rekening mee moet houden met het
oog op het Coronavirus. Er zijn tips voor het gebruik van goede apps. En ze plaatsen
activiteiten en initiatieven van anderen, zoals challenges van de lokale
sportverenigingen.
De Voorleeshoek tijdelijk gratis beschikbaar
Het sluiten van de scholen zorgt ervoor dat veel mensen met de kinderen thuis zitten.
Een moeilijke situatie, maar er is gelukkig thuis ook genoeg te doen! Daarom bieden we
De Voorleeshoek tijdelijk drie weken gratis aan voor alle kinderen in Nederland. Een
leuke & educatieve manier om de kinderen thuis te vermaken. Ouders kunnen
via www.devoorleeshoek.nl/scholendicht een gratis abonnement aanmaken. Kijk wel
even naar de duur van het gratis abonnement.
In De Voorleeshoek staan al ruim zeshonderd voorleesfilmpjes voor kinderen van 0-10
jaar. De voorleesverhalen zijn allemaal opgedeeld in thema’s, zo kunnen kinderen kijken
naar verhalen over de lente, ziek zijn of bekijken ze de informatieve verhalen uit de
Willewete-serie van Clavis.
Zapp live op NPO 3
We voelen allemaal onzekerheid en juist daarom is Zapplive Extra er nu gewoon elke
dag. Voor goede informatie, iets leren ondanks dat de kinderen niet naar school gaan én
onderling contact, ook al is dat nu op afstand. Elke werkdag van 13.00 tot 15.30 uur op
NPO Zapp, kunnen de kinderen spelenderwijs leren. Zapplive Extra.
Van de GGD: We doen het samen!
Het is belangrijk dat het volgende bij iedereen duidelijk is:
Ø Beetje verkouden of ziek? Dan blijf je thuis!
Ø Beter? Niet meer verkouden, ziek, hoesten of niezen? Blijf dan nog één dag
extra (24 uur) thuis!

OBS De Aanloop – Wilhelminalaan 4 – 7876 HA Valthermond - 0596-661738

Dit geldt voor ons allemaal: leerlingen, ouders en medewerkers.
We doen het samen!
Niet vergeten:
* Was je handen vaak en goed met zeep.
* Gebruik papieren zakdoekjes.
* Nies in je elleboog.
* Houd 1,5 meter afstand van elkaar.
In de bijlage vindt u hiervan ook een poster.
Verzoek aan vervolgonderwijs: aandacht voor ‘sociale afstand’
Graag willen de GGD ook jongeren op het hart drukken om enige fysieke afstand van
elkaar te bewaren.
Contact met school
Mochten er bijzonderheden zijn, ziekte of andere zaken die van belang zijn voor school,
of waar school iets in kan betekenen voor u, dan verzoeken wij u dit te mailen naar:
h.kamies@opoborger-odoorn.nl of telefonisch contact op te nemen met Henriët Kamies
06 33873070. Bij ziekte is er het stappenplan van de GGD waar wij aan moeten voldoen.
Wij wensen iedereen veel succes en sterkte. We doen het samen!
Met vriendelijke groet, ook namens het team,
Henriet Kamies
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