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Nieuwsbrief April  
 
Lieve kinderen en ouders, 
 
Dit is een hele rare periode voor iedereen. Bedankt voor alle mooie, lieve en 
grappige berichtjes die wij hebben mogen ontvangen! 
 
We weten dat iedereen het op zijn eigen manier moeilijk heeft! 
Alle ouders die nu thuis moeten werken en tegelijk voor de kinderen zorgen 
en moeten ‘onderwijzen’!  Ga er maar eens aanstaan.  
Ga er maar eens aanstaan werken in een cruciaal beroep en dan de boel 
proberen te managen.  
Ga er maar eens aanstaan dagelijks kinderen opvangen.  
Ga er maar eens aanstaan voor ruim 320 kinderen proberen op afstand 
onderwijs te verzorgen.  
 
Lieve kinderen, ouders, stamgroepleiders, ondersteunend personeel en 
stagiaires ik ben enorm blij met jullie! Zorg goed voor elkaar en zorg dat je 
gezond blijft. 
 
In deze nieuwsbrief kijken we ook nog even terug naar de “gewone” 
afgelopen weken en vanuit elke bouw een bericht voor jullie allemaal.  
 
Verder wil ik iedereen er nogmaals op wijzen dat het ook als je thuis bent 
belangrijk is dat je alle richtlijnen van het RIVM goed opvolgt!! 
 
 
Verkeersproject 
 



De afgelopen weken zijn de kinderen van alle bovenbouwgroepen bezig 
geweest met het verkeer! De kinderen hebben naast alle verkeersregels en 
verkeerslessen in de groep en het verkennen en beschreven van de route 
van school naar huis nog een andere speciale opdracht gekregen. Namelijk 
het observeren van de verkeerssituatie rondom de school tijdens de 
brengtijden. Een aantal goede suggesties van kinderen: 

● Ouders en kinderen samen verkeersles geven 
● Zelfgemaakte boetes uitdelen 
● Borden maken om fietsers te waarschuwen de hand uit te steken 

 
 
Sponsorloop 
 
De geplande sponsorloop van 6 april gaat niet door. We zijn nog in beraad 
over hoe we dit verder willen oppakken. 
 
Eindtoets basisonderwijs (Cito) 
Zoals jullie wellicht gehoord hebben zal er dit jaar geen Eindtoets worden 
afgenomen. Concreet houdt dit in dat het voortgezet onderwijs alleen van 
het advies mag uitgaan en zelf in het volgende schooljaar bekijken of de 
kinderen op de goede plek zitten.  
 
Vanuit de MR (die via Skype heeft kunnen vergaderen) 
 
* Over Corona: we  hebben de gang van zaken tot nu toe met elkaar 
besproken. Vanuit de ouders heeft het team complimenten gekregen over 
de wijze waarop alles is verlopen. De oefenstof voor de kinderen wordt als 
positief ervaren. 
* Er zal een onderzoek plaatsvinden of er voldoende draagkracht is om 2 
scholen binnen de wijk Heijenoord/ Lombok vitaal te houden. 
* Zowel op H10 als H20 worden de agenda en de notulen van de MR 
vergaderingen opgehangen.  
* U kunt de MR bereiken via: MR.heijenoordschool@floresonderwijs.nl 
 
Bericht in verband met uitstellen ouderavond Mediaopvoeding van 2 april 
door Coronavirus 
Vanwege de uitbraak van het Coronavirus kan de ouderavond over 
Mediaopvoeding op 2 april aanstaande helaas niet doorgaan.  
Aangezien veel ouders interesse hebben getoond voor deze ouderavond, 
heeft de MR in overleg met mediapedagoog en spreker Marije Lagendijk 
besloten om de ouderavond uit te stellen tot een later en hopelijk rustiger en 
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veiliger moment in 2020. 
  
Zodra een nieuwe datum is gepland wordt deze gecommuniceerd via 
nieuwsbrief, website en de stamgroepleid(st)ers.  
  
Hartelijke groeten, 
  
namens MR-oudergeleding Heijenoordschool 
Bastiaan Buurman, Mark Veldpape, Wouter Beens en Marieke Braakhekke 
 
 
Dorette Gratis hulp! 
 
Op donderdag 19 maart is er een schrijven uitgegaan naar alle ouders mbt 
het gratis aanbod van Dorette van Deelen (kindercoach) Lees dit nog eens 
grondig door en kijk of je hier gebruik van wilt maken. 
 
Oproep zorg 
 
In korte tijd zijn er in het hele land initiatieven ontstaan van mensen die tijdens 
de coronacrisis willen helpen in de zorg. Een coalitie van partijen heeft de 
handen ineengeslagen om deze initiatieven te bundelen. Via regionale 
contactpunten van werkgeversorganisaties zal tijdelijke capaciteit met 
ervaring in de zorg gekoppeld worden aan zorg- en welzijnsorganisaties die 
daar behoefte aan hebben.  
https://www.extrahandenvoordezorg.nl/ 
 
Afgelaste evenementen data  
 

● Kangoeroewedstrijd (rekenwedstrijd): Donderdag 19 maart 
● Theorie Examen verkeer BB: Donderdag 2 april 
● Sponsorloop: Maandag 6 april 
● Middenbouwviering met ouders: Woensdag 8 april 11.30 uur - 12.15 uur 
● Schoolvoetbal BB: Woensdag 8 april  (en zo ook de geplande andere 

wedstrijden) 
● Duo-viering Nikki/Anke S met ouders: Woensdag 25 maart 11.30 uur - 

12.15 uur 
● Duo-viering Joke/WIlma met ouders: Vrijdag 28 maart 11.30 uur - 12.15 

uur 
● Wijkteam heeft alleen nog telefonische spreekuren.  
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Onderbouw 
 
Voor de onderbouw staan er elke dag op klasbord een aantal leuke ideeën 
om te doen met je kind.  
Daar geven wij tips en ideeën passend in het ritme van de dag die wij in de 
stamgroep ook hebben.  
Wat ook heel belangrijk is, is dat je een vast “dagritme” probeert te creëren, 
die bij jullie past!   
Wij zijn blij met alle lieve en leuke reacties en foto’s van jullie op klasbord! 
Hopelijk tot snel! 
 
Een leuke tip om in beweging te blijven voor iedereen: 

 
 
 
 
Middenbouw 
 



Hoi lieve ouders van de Middenbouw,  
 
We zijn nu een week gestart met de 'thuisschool.'  
Het was de eerste dagen even zoeken hoe we dit goed konden vormgeven.  
We misten de kinderen om ons heen, misten elkaar als collega en misten jullie 
voor de feedback. Gelukkig hebben we die wel via de mail gekregen. Het 
missen blijft. 
We zijn samen tot een naar ons idee goed plan gekomen: 
 
Elke dag voor 8.30 uur staat er in de classroom een dagprogramma klaar 
voor de verschillende jaargroepen. 
 
Dit programma bestaat uit een onderdeel rekenen, onderdeel lezen, 
onderdeel spelling en een WO-opdracht. 
Wij vinden het belangrijk dat ieder kind op zijn niveau kan werken. Je kunt 
samen met je kind bekijken of de opdracht voldoende zijn, of de opdrachten 
te veel zijn, of dat je nog meer zou willen doen.  
Mocht het teveel werk zijn, kijk dan samen wat je die dag gaat maken, maak 
een kleine planning en afspraken. Als je de ene dag minder leest, doe dan 
de volgende dag wel alles van het lezen en doe dan wat minder rekenen. Zo 
blijf je alle onderdelen oefenen. 
Mocht het te weinig werk zijn, kies dan in de  digitale leeromgeving een 
ander tegeltje, waar je verder kunt oefenen. We zullen ook proberen om 
meer uitdagende opdrachten uit te wisselen met de kinderen die daar 
behoefte aan hebben.  
Belangrijk voor jullie als ouders: De kinderen kunnen best een half uurtje zelf 
aan de slag. Ze zijn dit van school uit gewend. Natuurlijk is het thuis anders, 
maar je kunt daar zeker afspraken over maken. Als een kind een opdracht 
niet snapt zijn ze gewend om eerst iets te doen wat ze wel weten. (mogen 
ook hun maatje vragen, maar die hebben ze nu nu niet) Na het halve uurtje 
kunnen ze dan de vraag stellen. Anders moeten ze weer heel erg wennen als 
ze terug op school komen.  
De kinderen kunnen ook altijd via de classroom-dagplanning reageren op de 
opdrachten. Wij kunnen dan ook vragen beantwoorden.  
Als jullie vragen hebben, natuurlijk ook aan ons via de mail, of via de 
classroom.  
Alvast heel erg bedankt dat jullie dit zo goed oppakken met jullie kinderen! 
We zijn heel blij met jullie!  
 
Lieve groeten van het Middenbouw team!  
 
Bovenbouw 



 
Inmiddels is de school een week gesloten en is het voor ons nog steeds 
onwerkelijk dat we 's ochtends de dag starten zonder de kinderen. Alle 
kinderen zijn voorzien van materiaal om thuis te maken. Ook staan er in de 
digitale leeromgeving diverse "tegels" klaar. Via deze tegels komen de 
kinderen op sites terecht waar zij online kunnen oefenen. Een aantal tips:  
- Redactiesommen: hier kunnen de kinderen oefenen met het maken van 
redactiesommen; 
- Tafeldiploma en Tempotoets: voor het automatiseren van de tafels; 
- Typeskills: hier kunnen de kinderen blind leren typen; 
- Duolingo: hier kunnen de kinderen Engels leren.  
Daarnaast kunnen de kinderen via Google Classroom vragen stellen over het 
werk aan hun eigen stamgroepsleider. Wij merken dat veel kinderen hier al 
gebruik van maken, heel fijn! Als bovenbouw team zijn wij hard bezig om te 
onderzoeken welke mogelijkheden Google Classroom ons nog meer biedt, 
zodat wij via deze weg, naast het contact onderhouden met de kinderen, 
ook taken aan de kinderen kunnen toewijzen. Daarnaast zijn wij materiaal 
aan het verzamelen waarmee de kinderen in de derde week van de 
schoolsluiting thuis aan de slag kunnen. Hierbij proberen wij, naast 
herhalingsstof, ook verrijkende en verdiepende stof aan te bieden.  
 
“Werktijden”Squla 
 
Om iedereen een goede ervaring met Squla te blijven geven, heeft Squla 
besloten Squla in de Klas een uur later open te laten gaan. Met ingang van 
maandag 23 maart kunnen leerlingen van 10.00 tot 15.00 uur op het platform 
spelen, en op woensdag tot 13.00 uur. 
 

Bereikbaarheid school 
 
Dagelijk, met uitzondering van de vrijdag, zal Richard  tussen 08:00-15:00  de 
telefoon op school opnemen . Op de maandagen is Richard tot 12:00 
bereikbaar op 0264456365 wegens werkzaamheden op H2O. 
Vragen aan de verschillende bouwen, intern begeleiders of stamgroepleiders 
kan je stellen via de mail! (zie rooster wat eerder is verspreid.) Voor vragen 
aan mij kan je dagelijks via de mail contact opnemen tussen 09:00-11:00 uur ( 
judith.vanderhidde@floresonderwijs.nl ).  
 
Vanuit IB 
 
Thuis werken met de kinderen erbij. Hoe houd je het draaglijk? 
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We zijn met ons allen in een lastige situatie gekomen. Thuis werken, de 
kinderen niet naar school, sociale isolatie, lege schappen in de 
winkel……………….Hoe houd je het gezellig thuis. 
Hierbij tips om het thuis gezellig te houden. 

1. Blijf bewegen. Advies van de overheid is om 2 meter afstand tot elkaar 
te houden. Maar dat doen kinderen niet uit zichzelf. Samen spelen 
wordt dan lastig. Maar ga wel naar buiten met je kind. Ga voetballen 
op het plei, wandelen in het bos, fietsen. Bouw op een dag een vast 
beweegmoment in.  

2. Praat over de vreemde situatie. Voor iedereen is het een rare situatie. 
Zeker voor de kinderen. Praat erover, maar vermijd zaken die 
beangstigend kunnen zijn voor je kind. Deel je zorgen niet met je kind. 

3. Probeer een dagstructuur te vinden. Maak een soort lesrooster waarop 
staat hoe de dag gaat verlopen. Wanneer ben jezelf aan het werk, 
wat doen de kinderen dan, op welk tijdstip wordt er samen gegeten, 
gewandeld, geknutseld….. Dat geeft duidelijkheid en structuur voor de 
kinderen. Ze weten waar ze aan toe zijn. 

4. Stimuleer contact met leeftijdsgenootjes op afstand. Als je kind niet op 
social media zit, kun je als ouder er voor zorgen dat ze via Skype of 
Factime contact houden met hun vriendjes.  

5. Wijs één uitraasplek aan. Het leven is voor kinderen saaier dan het was. 
Ze gaan zich vervelen. Ze kunnen boos en opstandig worden. Wijs een 
plek aan waar ze hun boosheid of frustratie kwijt kunnen. In de gang, 
op de overloop, op een matje dat op een vaste pek ligt. Als de 
boosheid eruit is, kunnen ze weer een heleboel aan. 

6. Neem tijd voor jezelf. Ook voor de ouder is het wennen aan de nieuwe 
situatie. Je hebt opeens minder tijd voor jezelf. Het hele gezin is de hele 
dag thuis. Neem tijd voor jezelf. Dat is makkelijker te organiseren als je 
met zń tweeën bent. Dan kan je makkelijker een time out voor jezelf 
organiseren. Als je alleen bent, geef duidelijk aan dat je 20 minuten 
nodig hebt voor jezelf. Dat je dan weer kunt luisteren. 

7. Doe bijzondere dingen samen. Het is een bijzondere tijd. Maak hem 
ook bijzonder door dingen te doen waar je ander geen tijd voor zou 
hebben. Maak samen een film hoe jullie de dagen doorkomen. Geef 
elkaar opdrachten om bijv. met lego iets te bouwen. Maak er een 
wedstrijd van. De winnaar mag kiezen wat er gegeten wordt of mag 
later naar bed of…………….. 

 
Heel veel succes in deze bijzondere tijd! 
 
Intern Begeleider Heijenoordschool 
Meta Blaauw 



 
Bron: artikel uit de Volkskrant.  
sites die je kunt raadplegen: Opvoedingsvragen.nl   
direct contact:  Dorette kindercoach van maandag t/m vrijdag van 
9.00-12.00 uur.  
tel.nr.: 06-50748926 
 
 
Vanuit de GGD 
 
Groepsvaccinaties gaan niet door 
Door het coronavirus kunnen onze vaccinatiesessies voorlopig niet doorgaan. 
Jouw zoon of dochter kreeg een uitnodiging voor een vaccinatie op één van 
onderstaande data. 
 
Deze vaccinatiesessies gaan helaas niet door. Het gaat om: 
  

● Maandag 23 maart 2020 14.00-20.00 uur Arnhem - Noord  
HAN - Faculteit Techniek  
Ruitenberglaan 26  
6826 CC Arnhem 

Je krijgt vanzelf een nieuwe uitnodiging. 
 
De planning is voorlopig: 

● BMR/DTP-vaccinaties voor 8-/9-jarigen in het najaar 2020 
● HPV-vaccinaties voor 12-/13-jarigen in het najaar 2020 
● Meningokokken-vaccinaties voor 14-jarigen en inhaalvaccinaties 

voor 15- tot 18-jarigen bij voorkeur voor de zomervakantie.   

Houdt onze website in de gaten: www.vggm.nl/rvp. 
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