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Stel dat het langer gaat duren?

De boomstammen die de scheiding tussen het speelzand en de tegels
op het plein gaan vormen zijn al opgehaald. Wanneer we weer naar
school kunnen spreken we af wanneer we ze in gaan graven.

HOE NU VERDER?

#Coronahulp
Wij vragen al onze leerlingen
om een lief berichtje bij
eenzame mensen / ouderen
/
binnen
blijvers
te
bezorgen. Denk hierbij aan
een briefje met de groetjes,
een gedichtje, een tekening
of iets totaal anders. Laat
mensen weten dat je aan ze
denkt, vrolijk hun dag op of
laat ze even lekker lachen.

Hallo allemaal,
Via deze nieuwsbrief houden we leerlingen en ouders / verzorgers op de
hoogte van de laatste berichten, laten we zien dat het leven “gewoon”
doorgaat en geven we informatie bij de verschillende groepen zodat
iedereen verder kan met het onderwijs-op-afstand. We hebben er bewust
voor gekozen om alleen op vrijdag een nieuwsbrief uit te doen. Het
nieuws verandert nog elke dag, iedereen wordt overspoeld met
informatie en door alle berichten mis je snel wat of weet je niet meer wat
nu belangrijk is. Dus alleen op vrijdag krijg je nieuws van school.
Wanneer er vragen zijn, of je wilt even met je juf kletsen, kan iedereen
op schooldagen naar school bellen tussen 9 uur en 10 uur. Bij dringende
vragen is juf Marja 0641353550 (tussen 7.00 uur en 21.00 uur)
beschikbaar.
Groeten team Sint Nicolaas
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Nieuws, challenges,
berichtjes
DE EINDTOETS VAN GROEP 8 GAAT NIET DOOR
Woensdag 18 maart heeft minister Slob het besluit genomen dat de eindtoets in 2020 niet wordt afgenomen.
Schooladvies van leraar
De leerlingen van groep 8 hebben de afgelopen weken van de leraar al het schooladvies voor de middelbare
school gekregen. Dat advies is gebaseerd op een breed beeld van de ontwikkeling van de kinderen over de
afgelopen jaren. Het advies van leraren is altijd al leidend en zal nu ook bepalen in welke stroming kinderen
instappen op de middelbare school.
Voortgezet onderwijs
Minister Slob heeft aan basisscholen gevraagd om in samenwerking met middelbare scholen leerlingen uit
groep 8 zo goed mogelijk voor te bereiden op het voortgezet onderwijs. Daarnaast zal op de middelbare school
in het nieuwe schooljaar goed gekeken worden of kinderen op de juiste plek zitten. Daar zal minister Slob
nadere afspraken over maken met het voortgezet onderwijs.
De brief die minister Slob naar de Tweede Kamer heeft gestuurd kunt u hier vinden.

LAAT ZIEN HOE JIJ JE GRENZEN VERLEGT
Een van de drie kernwaarden van de Sint Nicolaas is “grensverleggend”.
Wij vragen jou om voor volgende week vrijdag een foto of een klein artikel voor
deze nieuwsbrief in te sturen waarin jij laat zien hoe je je aanpast aan deze
andere omstandigheden. Hoe bescherm jij je tegen corona? Hoe maak jij je
schoolwerk? Hoe…?
Juf Anne-Marie is haar grenzen
aan het verleggen en bezig met
een digitale instructie voor aaiooi-oei woorden!
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BELEID VAN CATENT ROND NOODOPVANG
Wij vangen met alle plezier de kinderen op van ouders die beiden werkzaam zijn in een cruciaal beroep.
Wij vangen kinderen waarvan één ouder werkt in een cruciaal beroep alleen op als het echt niet anders kan. Dit
doen we na goed overleg waarbij structurele opvang echter niet bespreekbaar is. Dus alleen in noodsituaties als
er echt geen andere mogelijkheden zijn. Ouders hebben hierin ook een eigen verantwoordelijkheid. Wanneer we
hier niet aan vasthouden worden de groepen van de noodopvang mogelijk te groot, lopen kinderen en collega’s
een te groot risico op besmetting en moeten we de opvang helemaal sluiten. Wanneer u opvang nodig heeft kunt
u dit aangeven via mail directie.nicolaas@catent.nl of via de telefoon 0572-392017 of 06-41353550.
Wanneer u gebruik maakt van de noodopvang vragen we de kinderen om hun tasjes met het schoolwerk mee te
nemen naar school. Op school zorgen we ervoor dat het werk voor die dag gemaakt wordt.

JUF MERLE DAAGT JULLIE UIT!
Hoe blijf je fit en in beweging deze periode nu je een tijdje niet bij je sportclub en of op school kunt sporten?

Of hoe zorg jij ervoor dat je kinderen hun energie kwijt kunnen? Laat het ons weten en wie weet win jij een leuk
sportpakket!
Maak een leuke foto of video en tag ons of gebruik #ikblijfbewegenraalte.
Juf Merle maakt samen met haar collega’s de komende weken filmpjes met spelletjes/challenges die jullie
thuis kunnen doen.
De filmpjes komen online op Instagram en Facebook. Doe je mee? Je
kunt er een leuk sportpakket mee winnen!
Neem een kijkje op:
Instagram: tijenraanraalte
Facebook: Sportcentrum & Zwembad Tijenraan

Naast de eindtoets gaan de
meeste activiteiten /
evenementen (v.b.
koningsspelen) niet door.
Mochten er nieuwe data
worden geprikt (v.b. voor
het verkeersexamen) laten
wij dit aan jullie weten.

3

Groep 1-2-3
GYNZY
In de weektaken/werkboekjes staat dat de kinderen gebruik kunnen maken van Gynzy. Het gaat hier om Gynzy
kids, De kinderen kunnen inloggen via een computer of laptop maar er is ook een app te downloaden voor op
een tablet of telefoon. De inloggegevens van groep 1 en 2 zijn te vinden op de eerste pagina van de
werkboekjes. De inloggegevens van groep 3 zijn te vinden onderaan de weektaken.
Als de kinderen inloggen zijn er vier tabbladen te zien. Onder het tabblad werkboeken is verwerking te vinden
die aansluit bij de methodes die op onze school gebruikt worden. Onder het tabblad taken zijn opdrachten /
spelletjes te vinden die door de leerkracht zijn klaargezet. Het werk onder deze twee tabbladen heeft voorrang.
Daarnaast kunnen de kinderen ook leuke en leerzame spelletjes doen, deze zijn te vinden onder de tabbladen
oefenen en spelen.

EXTRA TIPS
-

Bioloog Freek Vonk gaat regelmatig educatieve video’s plaatsen op YouTube als Meester Freek. De
eerste les staat al online, is geschikt voor alle leeftijden en is te vinden via
https://www.youtube.com/watch?v=udG52rejxgY
Het Klokhuis plaatst elke dag om 14.00u een masterclass online, waarin opdrachten worden gegeven
met spullen die de meeste mensen gewoon in huis hebben. De masterclasses zijn voor alle leeftijden en
zijn te vinden via https://www.hetklokhuis.nl/algemeen/Klokhuis%20Masterclass
Groep 1/2/3 kijkt elke week een filmpje van Leesdas en Lettervos, deze kunnen ook thuis bekeken
worden! Aangeraden wordt om de afleveringen 20 t/m 22 te kijken, deze zijn te vinden via
https://schooltv.nl/programma/leesdas-lettervos-boekentas/

Juf Myrthe is ook thuis aan het werk
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Groep (3)-4-5-6-7-8
Boekbespreking groep 4
De kinderen van groep 4 zijn de afgelopen tijd thuis al druk bezig geweest voor hun boekbesprekingen die in
maart en april gepland staan. We willen jullie vragen om de kinderen thuis de boekbespreking te laten geven en
de boekbespreking dan te filmen. Het filmpje mag gemaild worden naar juf Myrthe (m.bolink@catent.nl). Als ik
het filmpje op Klasbord mag delen, zodat de klasgenoten van groep 4/5 jullie boekbespreking ook kunnen zien,
hoor ik dit graag in het mailtje dat je stuurt. We houden er natuurlijk rekening mee dat de boekbespreking thuis
wat anders zal gaan.
De kinderen van groep 4 hebben van groep 5 al voorbeelden van spreekbeurten gezien en weten zo al een
beetje wat er van hen verwacht wordt. Om nog een beter idee te krijgen, staan er op internet allerlei filmpjes
van kinderen die hun boekbespreking houden. De volgende filmpjes kunnen jullie verder helpen:
https://www.youtube.com/watch?v=BOgYdgO7w5M
https://www.youtube.com/watch?v=SPGEug-jYAk
https://www.youtube.com/watch?v=F_SKncvP584
https://www.youtube.com/watch?v=x3Sqf1YtQJw
Mochten jullie vragen hebben, dan hoor ik het graag. Veel succes! Ik kijk uit naar jullie filmpjes.
Groetjes, juf Myrthe
Extra oefenwebsites groep 3 t/m 8
In de werkpakketjes staan al veel verwijzingen naar websites. We kwamen nog wat handige websites tegen die
de kinderen goed kunnen helpen bij de verschillende schoolvakken. Nog even de websites op een rijtje:
MOO: Taal Actief Spelling, Pluspunt Rekenen, Topomasters Blink (software van de methodes waar de kinderen
ook op school mee werken)
https://www.moo.nl/ De gebruikersnaam is: je eerste voorletter, gevolgd door je volledige achternaam en
@bssintnicolaas.nl. (bijvoorbeeld mbolink@bssintnicolaas.nl). De kinderen loggen in met hetzelfde wachtwoord
als op school.
REKENEN: Tafels oefenen (6, 7, 8 en 9): www.tafelsoefenen.nl en www.tafeldiploma.nl en www.tempotoets.nl
Verhaalsommen: www.redactiesommen.nl
Allerlei sommen: www.sommenmaker.nl
Klokkijken: www.klokrekenen.nl
BEGRIJPEND LEZEN: https://www.begrijpend-lezen-oefenen.nl/start
www.oefenplein.nl/begrijpendlezen Klik eerst basisonderwijs aan en dan begrijpend lezen. Je kunt nu zelf
teksten zoeken en (laten) maken.
WERELDORIENTATIE: http://www.webkwestie.nl/bao_digitheek/index_algemeen.htm
LEZEN: https://downloadebooksgratis.nl/categorieen/kinderboeken/ Heb je thuis een e-reader of tablet? Dan
kun je hier gratis een boek downloaden.
https://lexipoort.nl/Account/Login Mocht uw zoon/dochter gebruik maken van het leesprogramma Bouw!, kunt
u hier inloggen met de inloggegevens van uw zoon/dochter.
ALLERLEI VAKKEN: https://leestrainer.nl/toets4/index.htm
https://www.gynzykids.com/#/nl-nl/leerling/index/oefenen
Voor de leerlingen voor groep 4 t/m 8 is een Gynzy account aangemaakt. De gebruikersnaam is: je eerste
voorletter, gevolgd door de volledige achternaam (bijvoorbeeld mbolink). De pincode is voor alle leerlingen
0101.
Op dit account staan oefeningen voor de verschillende schoolvakken en de oefensoftware voor de
schoolmethodes (Pluspunt Rekenen en Taal Actief Spelling) klaar. Als leerkrachten kunnen wij de resultaten
volgen en we kunnen passende oefeningen voor de kinderen klaarzetten.
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ALS HET LANGER GAAT DUREN?

“Als het plan niet
werkt verander
het plan maar
nooit het doel”

Voor nu hebben alle kinderen voor 3 weken werk van
ons gekregen. We hebben er rekening mee gehouden
dat je geen les kunt krijgen van je juf. In de pakketjes
zit dus vooral oefenstof dat je al kent. Herhaling om te
zorgen dat je niets vergeet en om te zorgen dat je nog
beter wordt in dat wat je al kunt. Neem alles wat je
maakt straks, wanneer het kan, weer mee terug naar
school.
Op dit moment zijn we al aan het nadenken over hoe
we jullie toch instructie kunnen geven, mocht dat
nodig zijn. Gaan we instructiefilmpjes maken? Hoe
kunnen jullie aangeven of je de instructie wel of niet
begrijpt? Gaan we instructie geven aan de hele klas?
Hoe voorkomen we dat het programma dat we willen
gebruiken vast loopt? Wat doen we als jullie thuis
geen computer hebben?
We hebben nog geen antwoorden op deze vragen,
maar we zijn er hard mee aan het werk.
Tot de volgende nieuwsbrief!
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