7 Januari 2021
Start schooljaar, januari 2021
De pandemie is nog gaande en de situatie vraagt nogmaals om thuisonderwijs. Zoals het nu lijkt kunnen we
halfweg januari weer fysiek onderwijs geven, maar de berichten maken dat we onze twijfels hierover hebben.
Het is van belang dat we gedurende de thuiswerkperiode het thuisonderwijs zo goed mogelijk vorm geven.
Iedereen zet zich daar volop voor in. Leerkrachten maken instructiefilmpjes, geven online lessen en verlengde
instructies. Leerkrachten kijken of de leerlingen er zijn, vragen naar hun welbevinden en zorgen ervoor dat ze
hun leren zo goed mogelijk maken. Leerkrachten stimuleren de leerlingen waar nodig om hun werk zo goed
mogelijk te maken. Hoofd erbij, zodat het begrepen wordt en zo goed mogelijk wordt gemaakt. Wanneer het
niet goed gaat, dat leerlingen vragen om hulp, hun werk verbeteren en hun best doen om erbij te blijven. Dit zijn
hele belangrijke zaken. Na de thuiswerkperiode gaan we samen weer verder in de klas. De doelen die nu
onderwezen en herhaald worden zijn bepalend voor de voortgang als we samen weer op school beginnen. Dit
vraagt van leerkrachten en leerlingen inzet tijdens de thuiswerkperiode. Wanneer we samen het doel hebben
om het leren iedere dag zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen, gaat dit ons lukken! En starten we samen weer
zo goed mogelijk. Wij gaan ervoor! We wensen iedereen een heel gelukkig en bovenal gezond 2021!
Lezen
Technisch lezen en begrijpend lezen zijn van groot belang. Op school starten we dagelijks met stillezen, de
leerkrachten lezen iedere dag voor en er wordt gelezen in duo’s, met een maatje. Op school worden teksten
voor vakken als begrijpend lezen en de zaakvakken samen gelezen. Lezen bevordert het technisch leesniveau en
het tempo van het lezen, het bevordert de woordenschat en het leren begrijpen van teksten. Het leesplezier
verschilt per kind. We proberen leesplezier te stimuleren door verschillende boeken te laten zien te hebben en
aan te bieden, zodat er voor elk wat wils is. We hopen dat er thuis ook wordt gelezen, voorgelezen, samen
gelezen en plezier wordt beleefd aan mooie verhalen, gedichten, artikelen, informatieve teksten, strips. Het is
voor de kinderen ontzettend belangrijk. Iedere dag wat aandacht voor lezen.
De boekencollectie van dBos is deze week op school gewisseld. Er staan allemaal nieuwe, interessante
leesboeken in de kast voor alle leerlingen van school.

Cito M toetsen
De midden toetsen van cito voor rekenen, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen worden vanwege de
thuiswerkperiode uitgesteld. Wanneer we fysiek starten op 18 januari zullen we op maandag 25 januari starten
met de toetsen. Indien de thuiswerkperiode wordt verlengd wordt u op de hoogte gebracht van het nieuw af te
nemen toets moment.
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Nieuwe leerlingen
In groep 5/6 verwelkomen we twee nieuwe leerlingen. Ook de onderbouw groep groeit. We wensen alle nieuwe
leerlingen veel leer- speel- en ontwikkeling plezier bij ons op school.

Handige websites voor thuis
grotebroer.com/lesopdrachten-voor-thuisonderwijs/
Junior Einstein
Squla
Thuisonderwijs en online lessen
We merken dat onze leerlingen hun best doen en bijna allemaal deelnemen aan de online bijeenkomsten. Soms
zien we een leerling op school. Wanneer leerlingen online lessen volgen is het belangrijk dat we het ritme van
school aanhouden. De tijden voor lessen gebruiken voor de lessen en de pauzetijden gebruiken om te pauzeren
en te eten en te drinken. Het dagelijks ritme weer oppakken na de vakantie is van belang voor iedereen. De
schooltijden houden wij aan. Thuis kunt u het ritme weer voor uw kinderen oppakken op de manier zoals het
gaat als we fysiek naar school: opstaan, aankleden, ontbijten, tanden poetsen en aan het leren. Wat van belang
is voor kinderen, is dat ze goed kunnen zitten tijdens de online lessen. Dit betekent dat ze het beste aan een
bureau of tafel de lessen online kunnen volgen. U heeft voor een aantal middagen een online programma link
ontvangen om ’s middags leuke en interessante dingen te leren en te doen voor de leerlingen van 8 – 12 jaar.
Noodopvang en contacten voor onze leerlingen
Voor ouders met cruciale beroepen vangen we leerlingen op. Deze leerlingen maken hun schoolwerk zoals ze
dat ook thuis doen. Wanneer u een cruciaal beroep heeft kunt u uw kind(eren) aanmelden voor noodopvang
tijdens de schooltijden. Tel nr. Henriët: 06 33873070
Leerkrachten houden wekelijks contact met leerlingen en/of ouders over de situatie thuis. Mocht dit aanleiding
geven tot de wens en/of noodzaak om een kind naar school te doen voor noodopvang dan gebeurt dit ook.
Arrangement leerlingen en leerlingen die buiten het aanbod van de leerkracht extra ondersteuning kunnen
gebruiken, zijn/worden benaderd om online of op school voor een moment te komen. Juf Trijnie biedt deze hulp
bij ons op school. Op deze manier bieden we extra faciliteiten om onze leerlingen zo goed mogelijk te
begeleiden.
Maatregelen RIVM
Graag breng ik via deze weg de maatregelen van de RIVM nog even extra onder de aandacht. Het houden van
1,5 meter afstand. Het dragen van een mondkapje in openbare gebouwen en het regelmatig handen wassen. Zo
weinig mogelijk contacten en bewegingen.
Tijdens deze pandemie houden wij ons zoveel mogelijk aan deze maatregelen. Tevens trachten we ons werk
voor de leerlingen zo goed mogelijk uit te voeren, online, met instructiefilmpjes, online of telefonisch contact en
extra ondersteuning één op één.
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Van de combicoach
De komende twee weken maken wij weer online filmpjes die thuis gedaan kunnen worden.
Deze plaats ik op facebook, Instagram en YouTube.
Op vrijdagmiddag willen we een live online gymles aanbieden via Microsoft Teams.
Aanmelden hiervoor kan via onze site:
[http://www.actiefborgerodoorn.nlhttp://www.actiefborgerodoorn.nl]www.actiefborgerodoorn.nl<http://www
.actiefborgerodoorn.nl Hierbij de eerste twee filmpjes:
https://www.youtube.com/watch?v=jZWqqqHNtl4 en https://www.youtube.com/watch?v=Us7IM9i8euE
Informatiemomenten groep 8
Zoals gebruikelijk, organiseren wij ook dit schooljaar weer diverse activiteiten voor leerlingen in groep 8 en hun
ouders/verzorgers. Over de uiteindelijke invulling nog niet zoveel zeggen. Het is heel goed mogelijk dat wij het
programma zullen moeten aanpassen. Via onze website houden wij jullie hiervan op de hoogte.
GYMNASIUMDAG
15 januari 2021, 9.00 – 12.30 uur: locatie Oosterstraat (Emmen)
OPEN DAG
9 februari 2021, 17.00 – 20.00 uur: locatie Klazienaveen, vmbo-bbl, -kbl, mavo/havo
9 februari 2021, 18.30 – 20.30 uur: locaties Borger en Oosterhesselen, vmbo-bbl, -kbl, mavo/havo
10 februari 2021, 14.00 – 20.00 uur:
locatie Boermarkeweg (Emmen), mavo/havo
Esdal Vakcollege Emmen, vmbo-bbl, -kbl, -kbl/mavo
locatie Oosterstraat (Emmen), havo/vwo, gymnasium

DOEMIDDAG
17 februari 2021, 13.30 – 15.00 uur: locatie Boermarkeweg (Emmen), mavo/havo
17 februari 2021, 13.30 – 15.45 uur: locatie Oosterstraat (Emmen), havo/vwo, gymnasium
3 maart 2021, 13.30 – 15.00 uur:
locatie Klazienaveen, vmbo-bbl, -kbl, mavo/havo
locatie Boermarkeweg (Emmen), mavo/havo
Esdal Vakcollege Emmen, vmbo-bbl, -kbl, -kbl/mavo
3 maart 2021, 13.30 – 15.45 uur:
locatie Oosterstraat (Emmen), havo/vwo, gymnasium
locatie Oosterhesselen, vmbo-bbl, -kbl, mavo/havo
locatie Borger, vmbo-bbl, -kbl, mavo/havo
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Met vriendelijke groet, ook namens het team,
Henriët Kamies
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