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School gesloten ivm Corona virus

9 april

Volgende info

Verjaardagen:
De komende weken zijn jarig:
27 maart
Nando
groep 5
30 maart
Sven
groep 4
1 april
Eva
groep 7
3 april
Sylena
groep 6
Elin
groep 3
5 april
Jory
groep 8
Allemaal alvast van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag gewenst!
Van de directie
In deze bijzondere periode begin ik graag met een lichtpuntje:
Meester Nico is zondag 22 maart vader geworden!! Zijn vrouw Jennifer is bevallen van een gezonde
zoon met de naam Revin. Revin is thuis geboren. Het gezin maakt het goed en geniet van elkaar. Met
toestemming van meester Nico een foto:

Kraambezoek is niet toegestaan en wenselijk. Maar een kaartje sturen mag wel.

Ondertussen zit de 2e week thuis werken er bijna op. We krijgen leuke filmpjes en foto`s van
kinderen die hard aan het werk zijn, en ook de leerkrachten werken zoveel mogelijk thuis.
We missen de dagelijkse contacten met de kinderen en ouders enorm, maar gelukkig krijgen we veel
reacties via de mail en de telefoon.
Wij als team hebben regelmatig via Google Meet een overleg moment. Het is fijn om elkaar te zien
en zaken af te spreken.
Om een impressie te geven van onze werkplekken thuis, hieronder een collage:

De scholen zijn in elk geval tot en met 6 april gesloten. Volgende week dinsdag (31 maart) zal
duidelijk worden of deze periode verlengd zal worden of dat we dinsdag 7 april weer mogen starten.
Dan zullen we ook bekijken hoe we ons onderwijs voor de rest van het schooljaar zullen inrichten.
Wat in elk geval al wel duidelijk is:
* De kranslegging voor groep 7 op donderdag 2 april gaat niet door.
* Het schoolvoetbaltoernooi op woensdag 8 april gaat NIET door. De organisatie hoopt het toernooi
later in het schooljaar te organiseren, maar dat is op dit moment nog niet duidelijk.
* Het schoolreisje van groep 1/2/3 op donderdag 16 april is geannuleerd omdat de Naturij tot 1 juni
gesloten moet blijven. We zullen op zoek gaan naar een alternatieve datum of passende oplossing.
Hoe het zal gaan met de overige schoolreizen hangt af van het vervolg van de maatregelen rondom
het Corona virus.
* De Koningsspelen voor vrijdag 17 april zijn afgelast.
* De Eindtoets voor de leerlingen van groep 8 gaat NIET door. De ouders en de kinderen zijn hierover
ingelicht. Samen met de school voor Voortgezet Onderwijs zorgen wij ervoor dat de kinderen op het
juiste niveau worden geplaatst en zo goed mogelijk worden overgedragen.
* Het verkeersexamen voor groep 7 gaat niet door. Volgend schooljaar gaan groep 7 én groep 8
deelnemen aan het verkeersexamen.
* Ons project van De Vuilnisboot ligt stil. De voorstelling van 15 mei gaat niet door.
* Het schoolkorfbaltoernooi wat op 20 mei in Makkinga gehouden zou worden is afgelast i.v.m. de
nieuwe maatregelen.
Thuisonderwijs
Ondertussen zijn veel ouders druk bezig om ervoor te zorgen dat alle kinderen het huiswerk wat ze
van hun juf of meester hebben gekregen maken.
Wees als ouder realistisch, vergeet ook niet te genieten van de tijd die jullie met elkaar doormaken.
Ouders krijgen op deze manier een inkijk in wat kinderen op school allemaal moeten doen, wat ze
goed kunnen en wat ze moeilijk vinden. Wij begrijpen heel goed dat ouders geen leerkrachten zijn,
bij vragen kunt u mailen naar de leerkracht. Mocht de leerkracht het noodzakelijk achten dan neemt
hij/zij telefonisch contact op.
De komende week zijn we ons aan het voorbereiden op het online geven van lessen of instructie. Via
Google Meet bestaat de mogelijkheid een groep of groepje kinderen tegelijkertijd met de leerkracht
contact te laten maken om zo lessen te volgen.
Om ervoor te zorgen dat uw kind lessen thuis goed kan volgen willen we u vragen uw kind (al dan
niet met uw hulp) onderstaande stappen te laten doorlopen. Daarnaast vragen we uw kind zo goed
mogelijk in de gelegenheid te stellen de online lessen te volgen.
Vereisten
• Een computer met een Chrome-browser (of een Chromebook)
• Een stabiele internetverbinding
• Oortjes of een koptelefoon
• Microfoon (zit mogelijk al in laptop, oortjes of koptelefoon verwerkt)
• Idealiter: een webcam (zit mogelijk al in de laptop verwerkt)
• Een rustige ruimte
Inloggen met de schoolaccount
Op onze school werken we met MOO, de centrale startportaal voor uw kind met links naar de
oefensoftware en onderstaande hulpprogramma’s.
1. Open Google Chrome

2. Klik rechts bovenin op de drie puntjes en vervolgens op Nieuw incognito venster
3. Ga naar moo.nl
4. Log in met je MOO-account (voorletter.achternaam en die eindigt op @obsboekhorst.nl)
5. Ga naar Programma’s > Schoollinks en voeg Google Classroom, Google Meet en Google
Drive toe aan je startpagina
Google Meet
Google Meet is de Skype of Facetime van Google en is de komende tijd ons ‘virtuele klaslokaal’. De
link naar dit klaslokaal krijgt uw kind via de mail die naar ouders wordt verstuurd.
Deze ruimte zal gebruikt worden voor centrale instructie maar ook om leerlingen één-op-één te
begeleiden.
Vanaf maandag 30 maart zullen wij Google Meet gaan gebruiken om contact te maken met de
kinderen.
Afhankelijk van de duur van thuisonderwijs zou het kunnen zijn dat wij in de loop van de komende
weken ook Google Classroom en Google Drive gaan gebruiken. Ik stuur u hierbij de benodigde
informatie. Dit kunt u alvast bekijken, maar u hoeft het nog niet uit te voeren.
Google Classroom
Google Classroom is het digitale klaslokaal waar uw kind mededelingen, links, bestanden en
opdrachten vindt. Hieronder vindt u de stappen om lid te worden van deze lesgroep:
1. Klik in MOO op Google Classroom
2. Klik eventueel op Doorgaan en op Leerling
3. Klik rechts bovenin op + en vul vervolgens je lesgroepcode in. Als u hier gebruik van moet
maken, dan zal de leerkracht u hier via de mail op wijzen.
Onder het tabblad Updates vind je recente berichten en gedeelde materialen. Onder het
tabblad Schoolwerk vind je opdrachten en relevante bronnen, zoals planningen.
Google Drive
Google Drive is de plek waar uw kind aan zijn/haar bestanden kan werken en/of kan samenwerken
met klasgenoten. Als uw kind hier gebruik van moet maken, dan zal de leerkracht hier ter plekke op
wijzen.

Waar ik begon met een lichtpuntje, sluit ik deze nieuwsbrief ook graag af met positief nieuws….
Interactieve duurzame speelvloer plein
In samenwerking met In de Kring hebben we diverse fondsen aangeschreven om voor elkaar te
krijgen dat op ons gezamenlijk stuk van het plein een interactieve duurzame speelvloer geplaatst
gaat worden. Dit is gelukt doordat het Iepen Mienskip, Fonds Oosstellingwerf, Bank Bercoop,
Lionsclub en Landvereniging hiervoor geld beschikbaar heeft gesteld. We zijn ontzettend trots
hierop!!
In de week van 6 t/m 10 april zal de speelvoer op het plein geïnstalleerd worden en kan er tijdens het
buiten spelen gegamed worden op The Gamer. Door erop te spelen wekken de kinderen energie op
dit terug gegeven wordt aan het gebouw. Meer informatie kunt u vinden op
https://energy-floors.com/wp-content/uploads/2019/10/EF_GAMER_NL_Digitaal.pdf
Tot zover eerst.
Alle kinderen en ouders heel veel succes met het huiswerk gewenst.
Vergeet niet te bewegen en een frisse neus te halen in de buitenlucht!!

