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School gesloten i.v.m. Corona virus

23 april

Volgende info

Verjaardagen:
De komende weken zijn jarig:
11 april
Ranswara
groep 7
14 april
Deuwli
groep 6
15 april
Kaylinn
groep 8
17 april
Fayen
groep 3
22 april
Tessa
groep 8
Allemaal alvast van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag gewenst!
Van de directie
Het is een heftige tijd voor iedereen, maar het geeft ons ook weer nieuwe mogelijkheden. Wie had
een maand geleden gedacht dat we onderwijs kunnen geven terwijl de kinderen thuis zijn? Of dat wij
teambijeenkomsten online houden via Google Meet? Wij, teamleden van Obs Boekhorst, zeker niet.
Toch hebben wij met elkaar via Google Classroom en Meet, in een korte tijd een digitale lesomgeving
opgezet voor de groepen 1 t/m 8 om zo onderwijs op afstand te kunnen geven. Het mooie van dit
systeem is, dat je ook visueel contact hebt met de leerlingen en leerlingen met medeleerlingen. Voor
de groepen 1 en 2 geldt dat het werken met Onderbouwd een groot voordeel heeft.
Vanaf volgende week zullen de leerkrachten van groep 1 en 2 ook met Google Classroom gaan
werken. Dit kan gewoon via Moo, u krijgt hiervoor instructies van de leerkrachten.
Met wat aanloopproblemen in het begin hebben wij het idee dat alle ouders en kinderen de weg
naar Google Meet en Google Classroom hebben gevonden. Mochten er nog problemen zijn, schroom
dan niet om aan de bel te trekken. Wij zijn bereikbaar via mail of telefoon om te helpen!
Hierbij nogmaals de opmerking dat zowel MOO als Google Meet en Google Classroom het beste
werken via Google Chrome en niet via Internet Explorer of Edge.
Nu blijkt dat onze school nog sowieso tot de mei vakantie dicht blijft en er thuis onderwijs moet
plaatsvinden zijn er mogelijkheden om een extra laptop of computer aan te schaffen. U kunt hiervoor
een aanvraag doen op de website van www.kindpakket.nl/ouders. Lukt het niet om deze aanvraag te
doen dan willen wij u daarbij helpen. Wij wijzen u er op dat deze mogelijkheid bestaat tot de
meivakantie.
Het is geweldig hoe ouders en de leerlingen het thuiswerken opgepakt hebben. Wat ook niet altijd
makkelijk is voor ouders, naast hun eigen baan of als ze zelf thuis werken. Ook een aantal van onze

collega’s zijn hier tegenaan gelopen, lesgeven aan je groep en ondersteuning bieden aan je eigen
kind(eren) thuis, dat valt niet mee.
Ik ben ontzettend trots op al mijn collega’s, die alles op alles hebben gezet om er voor te zorgen dat
de leerlingen toch verder kunnen met hun schoolwerk en wat we in een korte tijd hebben neergezet
met elkaar.
Bestuur van Comprix, het is heel fijn dat jullie ons alle dagen op de hoogte houden van de laatste
ontwikkelingen via de nieuwsbrief.
Laten we hopen, dat we op korte termijn weer normaal onze dingen kunnen doen, die we voorheen
zo van zelfsprekend vonden.
NOODOPVANG OP GOEDE VRIJDAG EN TWEEDE PAASDAG
Van de gemeente Ooststellingwerf hebben wij inmiddels begrepen dat de opvang voor Goede Vrijdag
en Eerste Paasdag is belegd bij de organisaties voor Kinderopvang.
Ooststellingwerf:
We hebben daarover de volgende info van de gemeente Ooststellingwerf gekregen:
Voor noodopvang / kinderopvang op Goede Vrijdag en 2e Paasdag (Paasmaandag) zijn beschikbaar:
Voor Dag en Dou:
Goede Vrijdag en Paasmaandag (0516 820890 of 06 27335234)
Flexkidz:
alleen op Goede Vrijdag (0516 431645 of 06 20307411)
Graag zo spoedig mogelijk doorgeven aan de Kinderopvang van jullie keuze of jullie gebruik willen
maken van de noodopvang op deze dagen.
BLOEMETJE VOOR ONS ALLEMAAL NAMENS ONS BESTUUR COMPRIX
Scholenkoepel Comprix heeft alle medewerkers van de 39 openbare basisscholen in Opsterland,
Ooststellingwerf en Weststellingwerf met een bloemetje bedankt voor hun inzet in deze
coronatijd.
Volgens Stichting Comprix stonden de medewerkers voor een grote uitdaging toen zij hun deuren
moesten sluiten. Direct na het nieuws zijn alle medewerkers aan de slag gegaan om onderwijs op
afstand te organiseren, zodat leerlingen thuis onderwijs kunnen blijven volgen.
“Het was een flinke klus voor de teams van onze scholen om zo snel mogelijk lespakketten te maken
en een online leeromgeving te creëren, waarbij de klas contact heeft met de leerkracht”, aldus Sake
Saakstra, bestuurder van Stichting Comprix. “Na de persconferentie van minister Slob zijn al onze
collega’s aan de slag gegaan. We zijn oprecht trots op onze teams en willen in de vorm van een
bloemetje onze dank voor hun inzet zichtbaar maken.”
Wij waren zeer verrast met dit teken van waardering.
NIEUWSBRIEF BIBLIOTHEEK
In de bijlage bij deze info weer een Nieuwsbrief speciaal van de bibliotheek voor de ouders met tips
en ideeën over (voor)lezen en boeken.
Vooral interessant is de ThuisBieb. Hier kan iedereen gratis gebruik van maken, ook als je geen lid
bent van de bibliotheek.
Opvang
Komt u kinderen halen en brengen voor de opvang? Wilt u dan zoveel mogelijk buiten
wachten?????
Namens het team van Obs Boekhorst wens ik iedereen hele fijne
Paasdagen, maar vooral………
BLIJF GEZOND!!!

Deze thuiswerkende collega`s heeft u nog tegoed:

