Beste ouders/verzorgers (meesterpapa’s/juffenmama’s) en lieve leerlingen,

De afgelopen weken hebben we jullie moeten missen op school en de komende weken zal dat beeld
niet veranderen. Als team vinden we dit best lastig. Wij missen de leerlingen en het contact heel erg
en merken dat de leerlingen de meester/juf en klasgenootjes ook missen.

Via de digitale mogelijkheden proberen we zo dicht
mogelijk in contact te blijven met de leerlingen. Via
de chat en het videobellen zien we elkaar gelukkig
regelmatig even!
De maatregelen zijn verlengd tot in ieder geval 28
april. We hopen dat we de leerlingen na de
meivakantie weer mogen verwelkomen op school en
wachten af wat het kabinet in de week van 21 april
hierover naar buiten zal brengen.

De afgelopen en komende weken staan voor ons in het teken om het afstandsonderwijs zo in te
richten en optimaliseren, dat we naast herhaling, automatiseren en borgen ook nieuwe leerstof
aanbieden. In alle groepen wordt op dit moment al zo gewerkt. We sluiten zoveel mogelijk aan op de
planning die we normaliter ook hanteren voor de verschillende
groepen. Op deze manier doen we ons uiterste best om
eventuele achterstanden te voorkomen. We begrijpen dat
nieuwe stof vragen met zich meebrengt. We bieden
instructiefilmpjes aan en benutten de digitale mogelijkheden zo,
dat de leerkracht op afstand toch dichtbij is. Hiermee willen we
alle leerlingen die ondersteuning geven die nodig is in deze
bijzondere situatie.

Ik ben onder de indruk van de betrokkenheid,
vindingrijkheid en flexibiliteit van alle teamleden.
Iedereen zet zich meer dan volledig in om het
onderwijs door te laten gaan.
Ik realiseer mij dat deze vorm van onderwijs veel van
jullie als ouders/verzorgers vraagt. Dit in combinatie
met alles wat op jullie afkomt en wat er van jullie
gevraagd wordt. Hier wil ik mijn waardering voor
uitspreken! Bedankt voor jullie enorme inzet!!

Samen moeten we en willen we dit doen!

Activiteitenkalender
De komende weken staan er een aantal activiteiten op de planning die gezien de maatregelen helaas
niet door kunnen gaan.
Woensdag 8 april

: schoolfotograaf (afhankelijk van de maatregelen wordt dit verplaatst)

Woensdag 8 april

: schoolvoetbal

Week van 13 april

: eindtoets groep 8 gaat niet door

Vrijdag 17 april

: Koningsspelen

Woensdag 13 mei

: schoolkorfbal

M.b.t. de overige ingeplande activiteiten die betrekking hebben op de periode na 28 april kunnen we
nog niks zeggen. Dit geldt ook voor de schoolreisjes, het kamp en de eindmusical groep 8.

De komende periode zijn er ook weer een aantal jarigen!
Misschien is het een leuk idee om voor deze kinderen een mooie kaart of tekening te maken en deze
door de brievenbus of op de post te doen.
Ma 6 april

Lisa Mulder (groep 8)

Wo 8 april

Ivan de Vries (groep 8)

Zat 11 april

Edin Schuurman (groep 6)

Zo 12 april

Jort Wassenaar (groep 8)

Wo 22 april

Fenna van der Molen (groep 5)
Nynke Roode (groep 5)

Do 23 april

Danyel van Straten (groep 1)

De Adelaar is een Kanjerschool. In de huidige situatie is het leuk om hier in
de thuissituatie aandacht aan te besteden. We hebben hieronder een leuk
Kanjerspel voor het hele gezin.

Complimentenspel
Nodig: Enveloppen, briefjes en pennen/stiften
Hang voor alle gezinsleden een envelopje op. Hang de envelop
met de openkant naar buiten. Schrijf de namen van de
gezinsleden erop. Leg onder de envelopjes papiertjes en
pennen. Als je iets leuks, aardigs of liefs ziet bij iemand, schrijf
je een briefje voor iemand en stop je het in zijn envelopje.
Neem aan het eind van de week een moment om de
envelopjes samen te legen en voor te lezen aan elkaar.

Gebruik Chat
De leerlingen maken bijna allemaal gebruik van de chat functie op hun device.
We merken dat er onderling tussen leerlingen ook gechat wordt. Onze
voorkeur gaat ernaar dat de chat zoveel mogelijk gebruikt wordt voor contact
met de meester of juf en zo minimaal mogelijk voor de leerlingen onderling,
tenzij het een onderwijskundige vraag aan een medeleerling betreft. We willen
jullie vragen hierin een oogje in het zeil te houden!

Van de paascommissie

Normaal gesproken zouden wij donderdag 9 april op school aandacht besteden aan Pasen,
door middel van een Paasviering. Nu we niet op school zijn, zal dit moeilijker gaan.
Desondanks is er de mogelijkheid voor de kinderen om een hele boeiende Paasviering te
volgen.
Presentatoren Elbert en Rinke nemen de
kinderen mee door het Paasverhaal. Pasen is het
feest van goede hoop dat er altijd een nieuw
begin mogelijk is.
Deze Paasviering is op donderdag 9 april om 9.30
uur te volgen via start.versus.nl. Deze Paasviering
is gericht op de onder en de middenbouw. De
bovenbouw kan de Paasviering volgen om 10.30
uur via start.versus.nl.

Bericht namens zorgcentra Lindestede, Berkenstede en Wilgenstede:
Bloemenzee bij zorgcentra!

We zitten allemaal binnen, terwijl de lente ons van achter het raam
toelacht. De bomen verkleuren, de bloesem bloeit en de eerste
bloemetjes in de tuin komen op. Iedereen, jong en oud wordt blij van
bloemen. Wat zou het mooi zijn als we samen de lente kunnen vieren,
en kwam op het idee om de ouderen in de woonzorgcentra in het
zonnetje te zetten. De kinderen van de basisscholen, de vrijwilligers in
woonzorgcentra, de mensen die alleen thuis zitten, de mantelzorgers
en iedereen met een warm hart, wordt uitgenodigd om bij te dragen
aan de bloemenzee die we samen maken bij de woonzorgcentra.
Meedoen met de kinderen? In de bijlage vinden jullie verdere
instructies!

Nieuws vanuit de groepen
Groep 7 en 8
We zijn al een tijdje bezig en gaan inmiddels bijna de vierde week in. Ik ben blij om te zien dat alle
kinderen zo hard aan het werk zijn. Iets om trots op te zijn, zowel
voor de leerkracht als de leerling zelf. Toch is het voor sommige
ouders en kinderen een fikse klus om al het werk af te krijgen dat
per dag is ingepland. Ik wil nogmaals benadrukken dat een veilige
en liefdevolle thuissituatie nu vele malen belangrijker is. Denk om
elkaar en raak niet gefrustreerd wanneer iets niet lukt of af kan
worden gemaakt. We zijn al heel blij om te zien hoe alle kinderen
hard aan het werk zijn en hun uiterste best doen. Complimenten
voor iedereen, ga vooral zo door!
We hebben veel chatcontact met de kinderen gehad in de
afgelopen weken. We merken dat dit goed loopt en prettiger werkt voor de kinderen. We merken
ook in het contact via chat met de kinderen dat ze het contact met de klasgenoten en de leerkracht
erg missen. Wij herkennen dit gevoel en is wederzijds. We willen volgende week gaan proberen om
te videobellen met de leerlingen. Het lijkt ons fijn om alle leerlingen weer even face-to-face te
spreken. U hoort nog van ons hierover.

Groep 5 en 6
We zijn alweer drie weken verder en hebben erg veel gedaan. Wij kunnen dan ook bij deze zeggen
dat we ICT vaardiger zijn geworden.
We zijn erg blij dat classroom werkt en de kinderen opdrachten kunnen zien en bewerken. De
kinderen kunnen elke week een takenbrief verwachten waar de taken op staan. Elke week stellen we
bij hoe we het makkelijker en duidelijker kunnen maken voor jullie. Instructiefilmpjes worden
gemaakt en dictees worden ingesproken.
We missen de kinderen elke dag een stukje meer en daarom is de 1 op 1 chat een uitkomst, dit om
even je verhaal kwijt te kunnen of om even gezellig te kletsen. Dit hoeft niet te gaan over het
schoolwerk maar kan ook over andere dingen gaan. Dit is erg fijn.
Volgende week staat er op het programma dat we willen video chatten met alle kinderen. We
hebben een rooster gemaakt waarop de kinderen zien wanneer ze aan de beurt zijn.
Ook zijn we vorige week begonnen met ons eigen kookboek.
Het kookboek met nu nog de naam: ‘groep 5/6’ krijgt nog een
originele naam. Het is de bedoeling dat er elke week door ieder kind
een recept wordt toegevoegd met een leuke foto om het nog
persoonlijker te maken. Zo hebben we over een paar weken een
kookboek die we kunnen uitprinten en ieder kind hiervan een
exemplaar kunnen geven met alle recepten van alle kinderen.
Na drie weken thuisonderwijs kunnen we alleen maar zeggen dat we super trots zijn op de kinderen
hoe ze het doen en wat ze doen! Trots zijn wij op jullie. Natuurlijk zijn we niet alleen trots op de
kinderen maar ook trots op u als ouders. Wij hebben jullie nodig om het thuisonderwijs te kunnen
doen!

Groep 3 en 4.
Bij ons in de groep gaat het steeds beter lopen. Wij hebben vorige week ons eerste videocontact met
elkaar gehad. Wat was dat mooi om iedereen zo even te zien. De meeste kinderen pakken het
thuiswerken goed op en hebben al een goed dagritme opgebouwd. Een paar kinderen vinden dit nog
wat lastig, maar we hopen dat dit straks ook steeds beter gaat. Wij hebben haast dagelijks contact en
ondervinden ook wel wat opstartproblemen. Maar problemen
zijn er om opgelost te worden.
Het werken met de weektaak gaat goed. We zijn nog aan het
nadenken hoe we de kinderen goed kunnen volgen en waar
we nog extra op moeten inzetten per kind of per groep.
Wij willen proberen of we vanaf volgende week kunnen
beginnen met een leesles voor groep 3 en een dictee moment voor groep 4. Plannen zijn er genoeg,
maar technisch gezien moet het ook gaan lukken.

Groep 1 en 2
De kleuters zijn, net als iedereen, alweer een paar weken thuis. Ze krijgen tips en ideeën om thuis te
doen. Ik krijg al hele leuke foto’s en filmpjes van de kinderen. Deze deel ik weer op klasbord, zodat ze
ook zien dat andere kinderen ook thuis werken en spelen.
Afgelopen weken zijn ze druk bezig geweest met de volgende opdrachten:
- Bouw een toren hoger dan jezelf
- Bak koekjes en dek ’s avonds de tafel
- Vul je lettertasje met spullen met de letter “R”
- Ga eens tellen in huis, eerst heen en dan terug
- Luister naar het verhaal “schatkist vol verhalen” en vouw een bootje
- Laat het bootje drijven in het water
- Leer het liedje “every morning” aan iemand van je gezin
- Maak een uitdagend beweegparcours door huis
- Maak op alle bedden een koprol
Dit zijn nog maar een paar van de opdrachtjes. De kinderen hebben nog veel meer gedaan. Toch
staat nog steeds voorop bij deze leeftijdsgroep: lekker spelen en je veilig voelen binnen je gezin!
Deze tijd is al verwarrend genoeg voor iedereen.
Elke week bel ik met de kleuters via video – bellen. Dit zijn hele mooie en waardevolle gesprekken.
Dan hoor je van een kleuter: “juf, ik mis je zo”! Dat is andersom natuurlijk ook zo. Ik mis de kleuters
en het mooie groepsgevoel. Toch ben ik wel heel trots op de kleuters en ook op de ouders. Overal
wordt hard gewerkt en veel gespeeld!

Maar nu eerst een fijn weekend!

