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Beste ouders,
Voor u ligt de PIPO van 15-1-2021. We zitten inmiddels in de tweede week van het
online thuisonderwijs. Er wordt veel gevraagd van de kinderen die het moeten doen
zonder hun klasgenoten en hun leerkrachten. Er wordt ook veel gevraagd van u als
ouders die hun werk moeten combineren met de kinderen die thuis onderwijs
volgen. En ook bij de leerkrachten is het een zware tijd waarin veel en hard gewerkt
moet worden. Hopelijk zorgt het vaccineren de komende tijd voor verlichting en
gaan de basisscholen zoals dat is gepland op 25 januari weer open.
Even een paar belangrijke zaken op een rij:
Eind januari stonden de Cito M toetsen op het programma. Deze toetsen worden
later afgenomen wanneer duidelijk is wanneer we weer kunnen starten op school en
wanneer het verantwoord en realistisch is de toets af te nemen.
De eindadviezen van groep 8 komen niet in het gedrang. We hebben de niveaus van
de kinderen goed in kaart en komen ook in het geval dat de cito m8 later wordt
afgenomen met een goede en realistische advisering. Uitgangspunten hierin zijn dat
we uitgaan van onze eigen bevindingen en we de kinderen niet de dupe laten
worden van de lockdown.
Gisteren heb ik een belangrijke brief namens de bestuursvoorzitter van OPSPOOR
Chris van Meurs naar jullie verzonden. Belangrijk waren daarin onder anderen de
verscherpte toelatingseisen voor de noodopvang. Dit om te voorkomen dat de
opvang dichtslibt. Lees de brief goed door!
De komende week zullen de leerkrachten van uw kind(eren) contact met u
opnemen voor een tussentijds oudergesprek over het thuisonderwijs.
In verband met mijn studie tot schoolleider zal ik op de dinsdagen regelmatig
afwezig zijn. Tanja Salden, onze IB-er, neemt dan mijn zaken waar en is bereikbaar
voor urgente zaken. Op de maan-, woens- en donderedag ben ik zoals dat al het
geval was wel gewoon bereikbaar en aanwezig op school.
Namens het team,
Remco Homan

Unit 1,2,3
De eerste nieuwsbrief vanuit de digitale Coronaklas. Want dat is hoe we nu werken.
En wat doet iedereen het goed. We zijn trots dat alle kinderen ons via Teams weten
te vinden. In het schoollokaal is ook een kleine groep kinderen aan het werk. Zij
maken gebruik van de noodopvang. Dat zijn de kinderen die in de “kwetsbare”
groep zitten en ook kinderen die ouders hebben met een “vitaal” beroep.

Omdat de lockdown voor scholen in ieder geval een week langer gaat duren
geven wij vrijdag 15 januari tussen 2 uur en 3 uur ‘s middags een nieuwe set
werk mee.
Voor de kleuters en ook groep 3 zullen extra digitale lesmomenten worden
toegevoegd om de woordenschat te blijven uitbreiden. Ook hier geven wij vrijdag
extra informatie over mee naar huis.

Omdat we ons kunnen voorstellen dat ouders vragen hebben over de lessen of
andere zaken gaan we twee oudergesprek momenten per week instellen. Dan is er
na de schooldag, na 2 uur dus, voor de ouders de mogelijkheid om via Teams
uiteraard individueel te spreken met de groepsleerkracht over voorkomende
zaken.
TOT VRIJDAG 2 UUR!

Unit 4,5,6
De kinderen in unit 4-5-6 hebben het thuisonderwijs opgepakt alsof ze professionals zijn.
Zonder moeite, zonder echt grote problemen en met een vrolijke lach op het gezicht.
Natuurlijk is het ontzettend stom dat we weer thuis moeten werken en elkaar via een
beeldscherm gedag moeten zeggen, maar er zitten ook leuke kanten aan. Zo mogen de
kinderen een muziekje luisteren tijdens het werken. Dit mag niet in de klas. En je kunt de hele
dag met elkaar bellen en samenwerken. Soms helpt iemand thuis wat ontzetend fijn is en hoef
je niet te wachten tot de juf bij je komt. Het thuiswerken heeft voordelen en nadelen, maar we
maken er het beste van en ik ben ontzettend trots op de kinderen en wil iedereen die thuis
helpt een compliment geven. We doen het maar wel mooi met z’n allen.
De afgelopen weken hebben we dan ook hard gewerkt. De dag begint met de opening, hierin
zeggen we elkaar gedag. Even kijken hoe we de dag tegemoet treden. Zijn we er klaar voor?
Wat zijn de belangrijke dingen deze dag en welke puntjes moeten nog wat extra aandacht
krijgen. Dan gaan de kinderen aan de slag. Sommige groepen krijgen instructie, andere
kunnen gelijk aan het werk en krijgen later instructie. Om 10 en 12 uur is het pauze. Even wat
eten en drinken en weg van het beeldscherm. En aan het eind van de dag doen we een
spelletje tijdens de dagafsluiting. Zo hebben we op woensdag 13 januari een tekenopdracht
uitgevoerd. Hieronder de foto daarvan.

Wist u dat juf Jamela ook les geeft. Op woensdag aan groep 4, op donderdag aan groep 5 en
op vrijdag aan groep 6. Daarnaast geeft zij op donderdag en vrijdag de LOGO lessen aan de
kinderen die deze op school ook krijgen.
Wist u dat het ontzettend belangijk is dat de kinderen elke dag 10 minuten lezen? In een boek,
strip, informatief boek of dictenbundel… alles is goed als er maar hardop gelezen wordt. Het
lezen vormt de basis voor alle andere vakken. Want als je de opdracht al niet goed kan lezen
in de rekenles, hoe kun je de som dan uitrekenen?Groetjes,
Juf Fenna en juf Jamela

Unit 7, 8
Dag lieve ouders en verzorgers,
Wat is het toch weer vreemd om achter onze computer les te geven.
Maar wat zijn wij ontzettend trots op de kinderen! Hoe jullie dit online onderwijs
aanpakken is fantastisch om te zien!
Zo zijn de eerste twee weken vloeiend voorbij gevlogen. Het was eerst even
opstarten, maar zodra de dag voorbij was leek het wel alsof we niet anders gewerkt
hadden.
De afgelopen weken hebben wij ons vooral gericht om het reken, taal, spelling en
begrijpendlezen onderwijs goed te organiseren. De komende weken willen wij ons
gaan richten, dit aanbod te verrijken en eventuele andere vakken hieraan toe te
voegen.
De rekentoets van blok 4 zal dan ook online plaats gaan vinden en voor de andere
toetsen is het nog even afwachten.
Naast de reguliere toetsen had nu ook de M citotoetsen plaats moeten gaan vinden.
Voor groep 7 gaat dit betekenen, dat deze verschoven gaan worden naar een ander
tijdstip.
Voor groep 8 betekent het dat onze advisering niet zal gaan lijden onder de afname
van de M8 cito. We hebben de kinderen goed inbeeld en gaan uit van onze eigen
bevindingen.
Aanstaande week zullen wij proberen om contact met u op te nemen. Hiervoor gaan
wij gebruik maken van de dinsdag en de donderdag.
Tot slot willen wij nogmaals onze complimenten uiten voor hoe er gewerkt wordt!
Ga zo door kanjers!
Groeten,
Juf Yvon en Meester Kelvin

Kansklas
Vanaf volgende week start de kansklas begrijpend lezen weer. Ook deze lessen
worden online opgepakt.
Voor de kansklas rekenen kan helaas niet van start gaan, dit is online niet mogelijk.
De ouders van de betreffende leerlingen zijn via basisionline geïnformeerd.
Groetjes Tanja

Volgende PIPO verschijnt over 2 weken

MR
mr@pirdam.nl

Ouderraad
o.r@piramideedam.nl
Bankrek.:
NL32RABO0175247439

