
1 

 

            
 
 

Jan Thies Corona Nieuwsbrief 15 december 2020 
 
Nederland in lockdown en de basisscholen gesloten 
We weten inmiddels dat Nederland in lockdown is gegaan en de scholen gesloten blijven tot 19 
januari 2021. Dit vraagt de nodige flexibiliteit van kinderen, ouders en personeel. 
In deze Corona Nieuwsbrief informeren we u over de organisatie van het onderwijs op afstand én de 
noodopvang. 
 

Thuiswerk Programma (TWP) vanaf maandag 4 januari 
De kinderen groepen 1-2 werken met een programma dat is gebaseerd op onze manier van werken 
(het Ontwikkelingsgericht Onderwijs).  
De ouders/verzorgers van groep 1-2 ontvangen via Social Schools een programma dat zelf met de 
kinderen kan worden uitgevoerd. Nadere informatie volgt. 

Met ingang van 4 jan 2021 (beeld)bellen de leerkrachten van de groepen 1-2 één keer per week via 
WhatsApp met de leerlingen en hun ouders. We weten uit ervaring dat daar behoefte aan is.  
Via een aparte mail (Social Schools) vragen we u op welke dag we u en uw dochter/zoon het best 
tussen 08.30-10.00 uur kunnen bellen. Het gesprek vindt wekelijks plaats op dezelfde ochtend. 
We vragen u zorgvuldig met het privé telefoonnummer van de leerkracht om te gaan en dit alleen te 
gebruiken voor het beeldgesprek. 

Het Thuiswerk Programma van de groepen 3-8 bestaat uit o.a.: 
Veilig Leren Lezen (gr 3) + Taal + Spelling + Rekenen + Begrijpend lezen (Nieuwsbegrip) + Technisch 
Lezen  + Verkeer + Levelwerk of Speurwerk + Zeker naar de Eindtoets (gr 8). 
Deze vakken kunnen aangevuld worden met creatief schrijven, DaVinci opdrachten (gr 4-8) en 
andere creatieve opdrachten. 
Er kunnen ook online spreekbeurten en boekbesprekingen worden gehouden. 
Onze vakleerkrachten gymnastiek en Godsdienstig Vormingsonderwijs is ook gevraagd een bijdrage 
te leveren aan het Thuiswerk Programma. 

 

COOL-Portaal 
Op school werken de kinderen vanaf groep 3 met een leerling portaal: COOL van Cloudwise. In dit 
portaal kan de leerkracht software klaarzetten, interessante websites toevoegen en berichten 
versturen naar de leerlingen d.m.v. het ‘Prikbord’.  
Daarnaast beschikt iedere leerling over een eigen persoonlijke map: de Google Drive. Daarin kan de 
leerling documenten opslaan en delen met de leerkracht, en andersom kan de leerkracht 
documenten delen met de leerling(en). Handig om iets digitaal in te leveren bij de leerkracht! 
Google Drive wordt alleen door de oudere kinderen gebruikt. 
 
Omdat het COOL-portaal online te benaderen is via http://cool.cloudwise.nl , is deze dus ook thuis te 
gebruiken. Je hebt een apparaat nodig met een (Google Chrome) browser en internetverbinding en 
uiteraard inloggegevens en een handleiding. 
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Onder de button ‘Handleidingen’ vindt u diverse handleidingen voor het gebruik van het Cool-
portaal. 
De inloggegevens zijn persoonlijk en er wordt gevraagd een eigen wachtwoord aan te maken. 
Niemand heeft toegang tot het persoonlijke account van uw zoon/dochter. Ook de leerkracht niet. 
 

Bruikleen Chromebooks 
Wij geven Chromebooks in bruikleen aan de volgende gezinnen: 
- Gezinnen waarbij het technisch niet lukt om in te loggen op COOL of Google Meet te gebruiken.  
   Wij willen graag met alle gezinnen van groep 3 t/m 8 in contact kunnen komen. 

   Het is belangrijk om te weten dat Cloudwise niet werkt op Apple apparatuur of tablets. 
   Voorbeelden: (verouderde) tablets, (verouderde) laptops, Apple apparatuur, defecte  
   microfoon/camera, te zware beveiliging etc. 
  NB: Het contact met de ouders/verzorgers van de groepen 1-2 gebeurt telefonisch of per mail. 
 
- Gezinnen met méér dan één leerling in de groepen 3 t/m 8 die niet voldoende apparaten hebben  
   om met meerdere kinderen tegelijk te werken.  
   Probeer s.v.p. eerst zelf een oplossing te vinden (via familie, kennissen, vrienden etc.). 

Denkt u dat uw gezin ook in aanmerking komt voor het lenen van een Chromebook?  
Dan kunt u deze woensdagochtend 16 december en donderdagochtend 17 december op school bij 
de hoofdingang afhalen. U dient dan wel een mondkapje te dragen. Om het Chromebook te kunnen 
lenen moet u een bruikleenovereenkomst tekenen. 
 

Testen verbinding 
Om te kijken of alle apparatuur en de verbinding werkt, organiseren we donderdag 17 december 

tussen 10.00-12.00 uur een testmoment. Het is de bedoeling dat elke leerling van groep 3 t/m 8 in 

dit tijdvak een keer via Google Meet contact maakt met de eigen leerkracht. Mochten er problemen 

zijn, is er nog tijd om dat op te lossen. 

Vrijdagochtend 18 december hebben de groepen 3 t/m 8 een Google Meet afspraak van 15 minuten 

met hun leerkracht om het jaar samen af te sluiten én de gezamenlijke techniek te testen. 

Jaarafsluiting gr 3-8 vrijdag 18 december 

08.45-09.00    8a 09.05-09.20   7-8b 

09.25-09.40    7a  09.45-10.00   6a 

10.05-10.20    5-6b 10.30-10.45   5a 

10.50-11.05    4a 11.10-11.25   4b 

11.30-11.45    3a  

 
Dagelijkse instructietijd 
Vanaf 4 januari gaan we dagelijks via Google Meet (live of m.b.v. instructiefilmpjes) instructie geven 
aan de groepen 3 t/m 8. Daarnaast is de leerkracht tijdens een spreekuur beschikbaar voor vragen 
en/of het onderhouden van het contact. Leerlingen met een eigen leerlijn krijgen apart instructie 
van de leerkracht. 

 
Namen Meetcontact 

We gebruiken eenduidige namen voor de Meetcontactmomenten met de groepen 

Deze heeft u via Social Schools ontvangen. 
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Rooster instructietijd per groep 
Vanaf maandag 4 januari geldt onderstaand schema voor de instructietijd per groep. 

08.45-09.45 3a + 8b + 5-6b 

09.45-10.45 4a + 5a + 8a + 6a 

10.45-11.45 7a + 4b + 7b 

 

Opvang voor leerlingen van ouders met vitale beroepen 
De opvang voor leerlingen waarvan beide ouders een vitaal beroep hebben, wordt o.a. door onze 
Onderwijs Assistenten  begeleid. De kinderen worden opgevangen tijdens onze schooltijden (08.30-
14.00 uur). Voor voor- en/of naschoolse opvang kunt u contact met de Kinderopvang Rolde 
opnemen.  
In de week voor de kerstvakantie zijn dat gezellige activiteiten. 
Na de kerstvakantie werken de kinderen aan het Thuiswerk Programma en volgen zij de online 
instructie. Daarvoor moeten zij elke dag hun schoolspullen meenemen. 
Er vindt afstemming met de Kinderopvang Rolde plaats. 
 
De aanmelding moet minimaal de dag voor de opvang vóór 13.00 uur gebeuren, zodat we de 
personele bezetting af kunnen stemmen op het aantal aanmeldingen.  
Voor de opvang van woensdag 16 december is aanmelden mogelijk tot 18.00 uur. 
De aanmelding voor deze opvang kan uitsluitend via directie.janthies@primah.org. 
De hoofdingang is de enige ingang die open is. 
 

Thuis meezingen en meedansen met Eigenwijs Digitaal 
We maken op school gebruik van Eigenwijs Digitaal. 
Zolang de scholen gesloten zijn kunnen de kinderen thuis meezingen met de liedjes en bewegen met 
de dansjes uit Eigen-wijs Digitaal. En misschien vindt u het ook leuk om tijdens kerst mee te doen. 
Wilt u meezingen met: 
- Dichtbij de kerstboom 
- Mary had a baby 
- Oudejaarsrap 
- Het is winter bibber bibber 
- of….. zoek zelf een leuk thema 
Hoe kunt u inloggen? Ga naar mijn.eigenwijsdigitaal.nl 
Gebruikersnaam: winter 
Wachtwoord: muziekles 
 
 
Heeft u vragen, dan horen we het graag. 
 
Het team van de Jan Thiesschool 
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