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Jan Thies Corona Nieuwsbrief 8 
 

De eerste week (gedeeltelijk) naar school is goed verlopen. Het is mooi om te zien dat de kinderen 
zich moeiteloos aan de nieuwe omstandigheden hebben aangepast. Het werken in kleine groepen 
heeft zo zijn voordelen. Iedereen krijgt daardoor ruimschoots aandacht. 
Onze nieuwe kleuters draaien (bijna) moeiteloos mee. 
Het eten tijdens de lunch verloopt naar wens. In de eigen groep wordt gezamenlijk een gezonde 
lunch gegeten. Elke dag is er tijdens de speeltijd rondom de lunch toezicht. Dit wordt dagelijks 
verzorgd door twee onderwijsassistenten, de intern begeleider en de directeur.  
Een groot compliment aan alle ouders/verzorgers die op een verantwoorde wijze met de nieuwe 
werkelijkheid omgaan. Dank u! 
In alle groepen is ruimschoots aandacht besteed aan het welzijn van eenieder. Er zijn diverse 
initiatieven ontwikkeld om het contact tussen de gele en de rode groep tot stand te brengen. 
Opvallend is dat een flink aantal kinderen in de schoolloze periode een stuk langer zijn geworden. 
Inmiddels zijn alle kleuren groepen twee of drie keer naar school geweest. De kinderen weten wat er 
van hen wordt verwacht. Bij het kleuterplein is elke ochtend ondersteuning aanwezig om assistentie 
te verlenen.  
 

Indeling kleuren groepen deze en volgende week. 
 
 

 
 
 
 
 

Thuiswerk Programma deze week 
De gele groep krijgt maandag 18 mei Thuiswerk opdrachten mee om op dinsdag 19 mei te maken. 
De rode groep krijgt dinsdag 19 mei Thuiswerk opdrachten mee voor maandag 25 mei. 

 
Woensdag 20 mei zijn alle kinderen vrij i.v.m. de plandag 
Woensdag 20 mei zijn alle kinderen vrij, omdat het personeel dan de plandag heeft. 
Tijdens de plandag evalueren we het huidige schooljaar. Wat ging goed en wat moeten we voor 
komend schooljaar aanpassen? We blikken tevens vooruit naar het nieuwe schooljaar. Welke 
onderwerpen krijgen het volgend schooljaar extra aandacht? 
Ook donderdag (Hemelvaart) en vrijdag zijn de kinderen vrij.  
Maandag 25 mei wordt de gele groep weer op school verwacht. 

 
Afname Citotoetsen, methodetoetsen, Kanjertraining leerlingvolgsysteem en het tweede 
rapport 
Tijdens de plandag bespreken we hoe we de periode tot de zomervakantie om zullen gaan met de 
methode toetsen, de Citotoetsen, het Kanjertraining leerlingvolgsysteem en het tweede rapport. 
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week 18-22 mei week 25–29 mei 

maandag groep maandag groep 

dinsdag groep dinsdag groep 

woensdag plandag - vrij woensdag groep 

donderdag Hemelvaart - vrij donderdag groep 

vrijdag vrij vrijdag groep 
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Is het, gezien de omstandigheden, wel zinvol om Citotoetsen af te nemen? Hebben we voldoende 
gegevens beschikbaar om een goed onderbouwd tweede rapport te maken?  
In de volgende Corona Nieuwsbrief kunt u daar meer over lezen. 
 

GVO thuisles 
Onze GVO-vakleerkracht Anja Oorebeek heeft deze week een thuisles gemaakt over Hemelvaart.  
Die ontvangt u per mail bij deze 5e Nieuwsbrief. 

 
Afscheid groep 8 
We denken na over de wijze waarop we afscheid van groep 8 gaan nemen. Er is dit schooljaar o.a. 
geen musical mogelijk. De leerkrachten van groep 8 broeden op een alternatief. 
In de tussentijd voeren de leerlingen al allerlei opdrachten uit die bij het ‘reguliere afscheidsritueel’ 
horen. 

 
Thuisblijf regels gezondheid leerlingen 
Kinderen met Corona gerelateerde klachten (verkoudheid / niezen / hoesten / keelpijn / moeilijk 
ademen en koorts) blijven thuis. 
Als deze klachten op school bij uw kind(eren) worden geconstateerd, nemen we contact met u op en 
moet uw kind direct worden opgehaald. 
Als u van mening bent dat uw kind niet naar school moet gaat, omdat u de gezondheidsrisico’s te 
groot vindt, kunt u contact met de directie opnemen. 
 

Thuisblijf regels gezondheid personeel 
Leerkrachten met Corona gerelateerde klachten blijven thuis. We proberen dan een invaller te 
regelen. Als dat niet lukt, is het alternatief het thuisonderwijs, zoals we dat de afgelopen weken 
hebben verzorgd. Dit kan alleen verzorgd worden als de zieke leerkracht daartoe in staat is. 
In het ergste geval krijgt uw dochter/zoon de eerste ziektedag geen onderwijs. 

 
Contact met alle ouders/verzorgers 
Tussen de meivakantie en Hemelvaart wordt met alle ouders/verzorgers telefonisch contact 
opgenomen. We willen graag weten hoe het de afgelopen periode met uw kind(eren) is gegaan 
en/of er zaken zijn waar we rekening mee moeten houden. 
Uit de eerste gesprekken komt o.a. naar voren dat dit contact zeer wordt gewaardeerd. 
 

Chromebooks weer inleveren 

Het geleende Chromebook moet weer worden ingeleverd. Dit wordt gecontroleerd. 
Graag ontvangen we deze week de laatste exemplaren. 
 

Opvang van kinderen van ouders/verzorgers met een vitaal beroep 
De opvang van de kinderen van ouders/verzorgers die werkzaam zijn in een vitaal beroep, gebeurt in 
de eigen groep door de eigen leerkracht. Aanmelden moet minimaal een dag van te voren voor 
12.00 uur bij de directie. 
We verwachten de kinderen op de tijd van hun kleuren groep (geel of rood). 
 

Wat gaat er in juni gebeuren? 
Volgende week zullen we van de regering horen hoe het onderwijs er in juni uit zal zien. Blijft de 
huidige situatie gehandhaafd, gaan de scholen toch weer dicht of gaan alle kinderen in juni weer 
volledig naar school? Het is nog even afwachten. 
Zodra bekend is wat het plan van de regering is, vindt er PrimAH overleg plaats en bepalen we ons 
standpunt. Daarna wordt u geïnformeerd.   
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ICO online lessen 
Ook deze week staan er weer nieuwe online lessen Eigen huis en tuin op onze website! Leerzaam en 
leuk voor de leerlingen die aan de slag gaan met thuiswerkopdrachten. 
  
De creatieve online lessen en opdrachten in het thema ‘eigen huis en tuin’ maken we samen met 
kunstdocenten uit ons netwerk. We zien in de statistieken dat de pagina en video’s goed bekeken 
worden. Op www.ico-kunstencentrum.nl/eigenhuisentuin vind je inmiddels het volgende: 
  
Nieuw online! 

- Beeldende kunstles van Johannes de Vries (druktechnieken) 
- Streetdance les van Demi Tanalepy 
- Tekenles van Annemieke Vaartjes (schaduwtekenen) 

  
Volgende week online 

- Stopmotion/mediales van Rozemarijn Tromp 

- Vervolgles spelen met de gemaakte sokpoppen van Anita Ros 

- Beeldende les van Marit vd Bijl  

  
Al eerder online gekomen 
Trommel op rommel, bodypercussie, maak je eigen sokpop of stokpop, bouw een hut op poten, leer 
close-up fotograferen, maak een fantasiedier van restmateriaal, schrijf je eigen rap, zing een Drents 
liedje, stopmotionfilmpje met bewegende schoenen en meer… 
  
Naast de lessen en opdrachten maakt het ICO, in samenwerking met andere Drentse 
kunstinstellingen (K&C Assen, Scala Hoogeveen en De Kunstbewering uit Emmen) energizers. Dit zijn 
creatieve en korte opdrachten die je tussen lessen door kunt doen om energie van te krijgen! Je 
vindt ze helemaal onderaan de eigen huis en tuin pagina. De nieuwste energizers heeft de titel: 
Maak een boek! 
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