Beste ouders/verzorgers,
Zoals vele anderen zat ook ik afgelopen dinsdagavond om 19:00 uur voor de televisie om
kennis te nemen van de persconferentie. Het nieuws van de minister was duidelijk:
De coronamaatregelen zijn verlengd tot en met dinsdag 28 april. Dat heeft het kabinet
dinsdagavond bekendgemaakt in een speciale persconferentie. Premier Rutte: "Ik hoop
dat iedereen in Nederland dit begrijpt." Verlenging van de maatregelen betekent dus dat
de scholen, kinderdagverblijven, horeca en restaurants tot en met 28 april gesloten
blijven.
ICT:
Twee grote providers (T-Mobile en KPN) hebben acties geïnitieerd als ondersteuning voor
het thuisleren bij kinderen die geen of geen goede Wifi hebben. Via de onderstaande links
komt u op de website van deze twee providers.
T-Mobile:
https://www.t-mobile.nl/corona/actie-prepaidsimkaarten?fbclid=IwAR0ZrjtAeBjpYrOGSrnHbEdNLZUBVUiNrby0ZPy5zcSnTAEoFEVbQyqRU8
M
KPN:
https://kpnmcf.com/nl/nieuws/2020/kpn-helpt-kinderen-nu-de-scholen-gesloten-zijntijdelijk-aan-wifi-voor-hun-schoolwerk
Chrome Books:
Afgelopen weekend is de beheerder van de apparaten (Heutink ICT) overgestapt op een
nieuw systeem voor het beheer. Dat nieuwe systeem heeft alle oude instellingen verwijderd.
Daardoor werkt een deel van de Chromebooks niet goed meer. We krijgen op dit moment
berichten van scholen dat leerlingen bijvoorbeeld niet meer naar YouTube kunnen of dat de
opneemsoftware voor instructies niet meer werkt. Ook zijn bepaalde tools verwijderd. Op
dit moment wordt er hard aan gewerkt om alles weer op orde te krijgen.
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Haal de gymles in huis. Leen sportmaterialen
Om toch in beweging te blijven kan erbij de buurtsportcoach Bewegingsonderwijs Gemeente
Opsterland sportmaterialen lenen.
Zie deze link
https://www.facebook.com/sportinopsterland/videos/1306734899537622/ voor meer
informatie.
Het Bezoekadres:
Sport in Opsterland
Wetterwille 9
8401 GB Gorredijk
Rooster aanwezigheid leerkrachten:
Hieronder vindt u een rooster op welke momenten er een leerkracht op school aanwezig is.
Op deze momenten kunt u materiaal zoals boeken, schriften enz. op school komen halen.
Graag wel even vooraf een berichtje naar de eigen leerkracht zodat alles klaargezet kan
worden.
Datum
7 april
9 april
14 april
16 april
17 april
21 april
23 april
24 april

Tijd
08:00 uur – 12:00 uur
08:00 uur – 12:00 uur
08:00 uur – 12:00 uur
08:00 uur – 12:00 uur
08: 30 uur –12:00 uur
08:00 uur – 12:00 uur
08:00 uur – 12:00 uur
08:00 uur – 12:00 uur

Tips voor thuisonderwijs:
Kinderen leren het beste in een veilige,
prettige sfeer/ omgeving. Het valt niet
altijd mee om dit nu te realiseren en
dat realiseren wij ons maar al te goed.
Wat kan helpen:
Duidelijke afspraken en regels maken
(het liefst samen met de kinderen),

Leerkracht
Juf Marije
Juf Jikke
Juf Marije
Juf Amarins
Juf Joke
Juf Marije
Juf Amarins
Juf Marije

zodat iedereen weet waar hij/zij aan toe is. Vaste werktijden/ werkplek en regelmatig pauzes
inlassen. Vraag uw kind wat hij/zij nodig heeft om goed te kunnen werken en geef ook uw
eigen behoeftes aan, samen gemaakte afspraken bieden meer kans op succes. Hou je aan de
gemaakte afspraken (zonder boos te worden).
Als je samen met je kind het thuiswerk maakt creëer je al snel een "afhankelijke
werkhouding". Opeens hebben ze overal vragen over en hulp bij nodig. Realiseer u dat dit op
school ook niet gebeurt.
Wij proberen kinderen zo zelfstandig mogelijk te laten werken en eerst zelf na te laten
denken hoe ze iets op kunnen lossen (lees de opdracht nog eens goed door/ wat zou je nu
het beste kunnen doen). Dit kan thuis ook! Spreek af wanneer u voor hulp/instructie
aanwezig bent i.p.v. elk moment te komen opdraven.
Hiermee laat u onbewust ook aan uw kind merken vertrouwen te hebben in zijn/haar
aanpak.
Op de website van de Rolfgroep vindt u nog meer tips m.b.t. het thuiswerken.
Lesideeën:

Bordspellen.
In deze rare tijd zitten we noodgedwongen veel achter een
beeldscherm. Dit kan soms te veel worden. Dan is het spelen van een
bordspel ineens een mooie afwisseling. En als dat niet lukt, speel je
het spel toch wel online!

Quarto
Het doel van dit spel is om 4 op een rij te maken van de stukken.
De stukken moeten overeenkomen in kleur, hoogte, vorm of
gevuldheid. Dit spel lijkt heel eenvoudig, maar vereist een hoge
concentratie en strategisch denken! Bijzonder bij dit spel is dat je
niet zelf je stukken kunt kiezen maar steeds aan de ander het
stuk geeft dat hij gaat plaatsen. Je kunt het spel kopen, dan is het
mooi in hout uitgevoerd maar je zou het met een beetje
creativiteit ook zelf kunnen maken van papier. En voor degene
die de beeldschermen nog niet zat is: je kunt het ook tegen de
computer spelen! (http://quarto.freehostia.com/en/)

Himmelwike gaat online verder
Omdat de scholen de komende weken nog gesloten blijven, gaat de himmelwike online
verder. Op de pagina www.himmelwike.nl vind je diverse leuke activiteiten die met
zwerfafval te maken hebben, maar corona-proof kunnen worden gedaan.
Wat kun je allemaal vinden op de website?
Denk hierbij aan een kleurplaat, bouwplaat en knutseltips. Bovendien hebben we een
afvalquiz én een afvalchallenge waarbij de kinderen mooie prijzen kunnen winnen: iedere
week een prijs ter waarde van 50 euro aan Lego!
Ook komt er een live-chat functie met onze afvalcoach. Heb je vragen over zwerfafval, tips
en ideeën. Je kunt ze dagelijks bij hem kwijt tussen 11.00 en 12.00 uur.
We hopen dat we op deze
manier kunnen bijdragen aan
jullie online-lesprogramma.
Als jullie tips of opmerkingen
voor ons hebben hoor ik die
ook heel graag.
Uiteraard gaan we volgend
jaar weer graag met jullie de
straat, buurt en wijk in om
echt zwerfafval te rapen!

De grote Koning van Katoren quiz!
Zit je in groep 7 of 8 ?? Doe dan
mee aan onze online Koning
van Katoren quiz!
De komende tijd staan er regelmatig vragen
over dit boek, en alles wat ermee te maken kan
hebben, op onze website www.bzof.nl.
Door de vraag te beantwoorden, kun je punten
verdienen. Heb je de meeste punten verdiend
van alle deelnemers? Dan win je uiteraard een
prijs!
Om de vragen goed te kunnen beantwoorden,
heb je natuurlijk het boek nodig, maar ook is
het handig als je de mogelijkheid hebt om te
mailen en iets op kunt zoeken op internet.
Het boek is er ook als e-book, bij google Books
en op www.yoleo.nl .

Meedoen??
Aanmelden kan via de website www.bzof.nl , bij de grote Koning van Katoren quiz. Op 1 april is de
eerste vraag online gezet, maar de vragen blijven staan, zodat je altijd kunt beginnen met de quiz!
Na opgave krijg je een mail ter bevestiging en nogmaals de spelregels.

