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Jan Thies Corona Nieuwsbrief 11 januari 2021 
 
Basisscholen langer gesloten? 
Dinsdag 12 januari zal tijdens de Corona persconferentie van de overheid duidelijk worden of de 
basisscholen ook na 18 januari gesloten zullen blijven. De voortekenen wijzen erop dat dit het geval 
zal zijn. Wij houden er alvast rekening mee. 
Donderdag 14 januari vindt er weer overleg plaats tussen alle PrimAH scholen. Deze dag ontvangt u 
weer een Jan Thies Corona Nieuwsbrief.  
 

Thuiswerk Programma (TWP) 
Alle groepen werken volgens het principe van het ‘Onderwijs op afstand’. Alle kinderen zijn in beeld. 
De groepen 1-2 krijgen een weekprogramma. Dit wordt via Social Schools verspreid. De leerkrachten 
breiden het aanbod uit met voorgelezen prentenboeken en vertelplaten. Daarvoor gebruiken we het 
programma LOOM. De link ontvangt u via Social Schools. 
De leerlingen van de groepen 3-8 krijgen het thuiswerkprogramma via het prikbord van het COOL-
portaal. 
Tijdens de periode van ‘Onderwijs op afstand’ maken de kinderen geen methode toetsen. 

 
Cito-toetsen 
In verband met het ‘Onderwijs op afstand’ is het niet mogelijk om de Citotoetsen bij de groepen 3 
t/m 8 af te nemen. Deze worden op een nader te bepalen moment afgenomen.  
Alle scholen van stichting PrimAH zullen daarin het advies van de PO-raad opvolgen.  
Nadere informatie volgt. 
 

Noodopvang voor leerlingen van ouders met cruciale beroepen 
Van de opvang voor leerlingen waarvan de ouders een cruciaal beroep hebben, wordt in grote mate 
gebruik gemaakt. Dit vraagt nogal wat van onze personele inzet. Het kan mogelijk ten koste gaan van 
de beschikbaarheid van de leerkracht voor het ‘Onderwijs op afstand’.  
Het is geen automatisme dat elke aanvraag voor de Noodopvang gehonoreerd wordt. 
We vragen u dan ook alleen in het uiterste geval een beroep op de Noodopvang te doen. 
 
De kinderen worden tijdens onze schooltijden (08.30-14.00 uur) opgevangen. Voor de voor- en/of 
naschoolse opvang kunt u contact opnemen met de Kinderopvang Rolde. 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.  
Aanmelden voor de Noodopvang kan uitsluitend via directie.janthies@primah.org. 
De hoofdingang is de enige ingang die open is. 
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Sportieve opdrachten 
Onze vakleerkracht gymnastiek - Nelleke Ensing - heeft deze week twee sportieve 
thuiswerkopdrachten gemaakt. Wie gaat de sportieve uitdagingen aan? 
 

 
https://youtu.be/R-EEi3-sja0  

 

 
https://youtu.be/UQlY5IbpS0Y 

 

GVO-thuislessen 
Onze vakleerkracht GVO - Anja Oorebeek - heeft deze week twee thuislessen gemaakt: 
‘Wijzen uit het Oosten’ – groep 3-4 
‘Chinees Nieuwsjaar’ – groep 5-8 
De thuislessen ontvangt u via Social Schools. 

 
Thuis meezingen en meedansen met Eigenwijs Digitaal 
We maken op school gebruik van de methode Eigenwijs Digitaal. 
Zolang de scholen gesloten zijn kunnen de kinderen thuis meezingen met de liedjes en bewegen met 
de dansjes uit Eigen-wijs Digitaal. 
Hoe kunt u inloggen?  
Ga naar mijn.eigenwijsdigitaal.nl 
Gebruikersnaam: winter 
Wachtwoord: muziekles 
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