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      Nieuwsbrief mei 2020 
 

Lieve ouders en kinderen, 
 
We zitten alweer in week zes van de sluiting van de scholen. In de tussentijd is er al 
heel veel gebeurd. Inmiddels zijn er instructies opgenomen die de kinderen online 
op hun eigen tijd kunnen bekijken. Wekelijks worden er nieuwe filmpjes gemaakt! 
Een groot compliment voor alle stamgroepleiders die daar zoveel tijd in steken.  
Daarnaast is er zeer regelmatig contact met alle kinderen door middel van de 
telefoon, videobellen (in grote en kleine groepen), chatten, mailen en ga zo maar 
door!  
Ook is er een 2de ronde geweest met materialen uitdelen. We hebben alle kinderen 
in beeld en zien en horen dat iedereen op zijn/haar manier heel hard zijn best doet. 
Blijf volhouden!! We zijn super trots op jullie en zien hoe hard iedereen werkt. 
 
Van ouders wordt veel verwacht in het leerproces van hun kinderen. Niet iedereen 
lukt het om dit goed op te pakken. Daarom is er voor ouders ondersteuning te 
vinden op https://ouders.lesopafstand.nl  Daar kunnen jullie praktische tips vinden 
over pedagogiek en didactiek.  
 
Natuurlijk realiseren wij ons ook dat hoe langer iedereen thuis is hoe moeilijk het is. 
Kinderen missen elkaar. Op ouders wordt een enorm beroep gedaan. In het team 
staan we voor ons idee 24 uur aan. We proberen iedereen zo goed mogelijk te 
ondersteunen en begeleiden, maar rust pakken in deze periode is ook heel 
belangrijk. Help elkaar om die rust ook echt te pakken. Blijf in balans! 
 
Meivakantie = vakantie 
Wij volgen hierin de richtlijn van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap: “Ondanks de uitzonderlijke situatie waar we momenteel in verkeren 
gaat de door de school aangehouden meivakantie door. Een tijd waarin kinderen 
vrije tijd hebben en ook leraren vrij zijn.” 
 
We horen geluiden dat ouders het fijn vinden als er tóch een onderwijsprogramma 
komt. Wij zullen geen onderwijsprogramma opstellen voor de kinderen in de 
meivakantie. Je kind kan wel gebruik maken van de tegels die klaarstaan in de 
leeromgeving van je kind. 
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Pensioen Alie  
 
Het is niet te geloven, helaas maar waar… Alie gaat op 16 september 2020 met 
pensioen. We gaan er natuurlijk een mooi afscheid van maken. 
Nu Alie met pensioen gaat zijn we inmiddels druk op zoek naar een goede 
vervang(st)er. Zodra we meer weten laten we het jullie weten! 
 
Nieuwe Maatregelen vanuit de overheid: 
 
Dinsdagavond is er weer een persconferentie over de maatregelen die getroffen 
worden in Nederland. Wij nemen als team woensdag de tijd om te bekijken wat 
deze maatregelen betekenen voor ons als school. Donderdag worden jullie op de 
hoogte gebracht van wat dit betekent voor jullie en jullie kinderen. 
 
Tips  
 
ThuisBieb: vrij beschikbare e-books 

● De ThuisBieb-app is toegankelijk voor iedereen. Dus ook als je leerlingen géén 
lid zijn van de Bibliotheek! In de app staan 100 e-books, waarvan 21 titels voor 
kinderen tot en met 12 jaar, zoals Fien komt dat zien! van Harmen van 
Straaten en Alaska van Anna Woltz. Met de ThuisBieb willen de Bibliotheken 
iedereen die thuiszit, dus ook kinderen, een hart onder de riem steken in deze 
onzekere tijd. 

● Download de ThuisBieb in de AppStore of Google Play 
● De e-books staan in de speciale ThuisBieb-app. Je kunt de ThuisBieb-app voor 

iOS downloaden in de AppStore en voor Android via Google Play. Wanneer 
de app is geïnstalleerd kun je het aanbod bekijken en titels selecteren. De 
app is in elk geval beschikbaar tot en met 10 mei. Meer informatie kun je 
vinden op jeugdbibliotheek.nl/thuisbieb. 

Jeugdbibliotheek.nl 
● Speciaal voor deze periode heeft de Bibliotheek ook extra luisterboeken 

beschikbaar gesteld voor kinderen die geen lid zijn van de bibliotheek. Deze 
zijn vrij toegankelijk via de LuisterBieb-app. Net als de voorleesfilmpjes van De 
Voorleeshoek en Bereslim.  

● Kinderen die lid zijn van de Bibliotheek kunnen naast de e-books in de 
ThuisBieb nog veel meer e-books lenen. Ook kunnen ze oefenen voor 
schoolvakken via Junior Einstein. Kijk op jeugdbibliotheek.nl voor een 
overzicht van alle digitale producten voor kinderen. 

  
Heb je ook nog leuke tips? Laat het ons weten: sebas.hengst@floresonderwijs.nl 


