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  ALGEMEEN 

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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 VERLENGING SCHOOLSLUITING 

Uit de persconferentie van afgelopen dinsdag blijkt dat het nog wat langer gaat duren voor we elkaar weer zien.  

We gaan er voorlopig van uit dat we elkaar na de meivakantie weer zien, maar het kan ook nog later worden, we 

weten het niet.  

 

Woensdagochtend hebben jullie nieuwe werkpakketjes gekregen. Bij deze nieuwsbrief zitten als bijlage de 

weekplanningen voor de komende drie weken. Hierin staan linkjes met instructiefilmpjes voor de te maken 

lessen. We hopen dat alles duidelijk is.  

 
Mocht je toch vragen hebben, schrijf die dan op en bewaar ze voor het beeldbellen met de juf.  

Wanneer de afspraak van het videobellen niet lukt op het tijdstip, wilt u dat dan even via de mail doorgeven aan 

de leerkracht?  

 

Soms duurt dat misschien voor jouw gevoel te lang. Je kunt je juf of meester altijd op elk moment mailen. Iedereen 

is gewoon thuis achter de laptop hard aan het werk. Ook kan je nog steeds tussen 9.00 uur en 10.00 uur naar 

school bellen. 

Je hoeft niet altijd een vraag te hebben hoor, je mag ook mailen/bellen voor de gezelligheid! 

 

Wanneer ouders thuis moeite hebben om alle ballen hoog te houden en instructie te geven geef dat bij ons aan. 

Wij willen maatwerk leveren, maar dan horen we graag van jullie wat jullie nodig hebben en hoe we jullie kunnen 

bijstaan van afstand. 

 NOODOPVANG 

Afgelopen woensdag hebben jullie een brief van school ontvangen waarin 

beschreven staat hoe en wanneer er gebruik gemaakt kan worden van de 

noodopvang. Hieronder nogmaals wat daarin beschreven stond. 

 

Ouders of verzorgenden die beiden werken in een cruciaal beroep kunnen gebruik 

maken van de ‘noodopvang’. We zien dat ook deze gezinnen er alles aan doen om 

eerst opvang binnen het eigen netwerk te zoeken en alleen in geval van nood gebruik 

maken van de opvang. Dat waarderen we zeer! 

 

Het uitgangspunt blijft dat kinderen niet naar school of de opvang gaan. We volgen 

strikt deze richtlijnen. Alleen zo houden we ruimte in de noodopvang voor 

noodsituaties. Lukt het niet om opvang te regelen en werkt u niet in een cruciaal 

beroep? Ga dan met uw werkgever in gesprek over een oplossing.  

Er kan sprake zijn van een noodsituatie in gezinnen waar één van beide ouder(s)/ verzorger(s) werkt in een vitaal 

beroep. Ook kan er sprake zijn van een crisissituatie in een gezin. Wanneer er geen sprake is van structurele 

opvang kunnen wij en willen wij met u meedenken. Het blijft maatwerk, dus wij bekijken per situatie wat we voor 

u kunnen betekenen.  

 

Nieuws, challenges, 

berichtjes 
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Ouders met een cruciaal beroep kunnen aanspraak maken op 24-uurs opvang voor hun kind(eren) bij gemeente 

Raalte. De regeling geldt voor alle mensen die in de gezondheidszorg werken of die een ander cruciaal beroep 

hebben en zelf geen mogelijkheid hebben om de opvang te regelen. De gemeente coordineert de 24-uursopvang 

(dag, nacht en weekend). Ook ouders die hun kinderen normaal niet laten opvangen, maar dat in deze periode 

wel nodig hebben kunnen gebruik maken van de 24-uursopvang. Ze hoeven niet te betalen. Om gebruik te maken 

van de noodopvang vult u het aanvraagformulier in.  

U kunt dit aanvraagformulier mailen naar noodopvangkinderen@raalte.nl We noemen dit specifiek omdat we de 

komende periode te maken hebben met feestdagen en vakantieopvang. Dat kan de school niet verzorgen. 

 

 HOE VERBIND JIJ OP AFSTAND? 

 

 

  ERKENNEND 

De laatste van de drie kernwaarden is Erkennend. Welke talenten zie je nu in anderen/ 

jezelf waarvan je niet wist dat hij/zij ze had? En misschien welke minder prettige 

eigenschappen kom je nu tegen, maar accepteer je omdat ze gewoon bij jou/de ander 

horen.  

Wij vragen jou om voor volgende week vrijdag een foto of een klein artikel voor deze 

nieuwsbrief in te sturen waarin jij laat zien wat erkennend betekent voor jou. Hieronder 

vast een paar voorbeelden van de juffen: 

https://www.raalte.nl/sites/default/files/Aanvraagformulier-noodopvang-cruciale-beroepsgroepen.pdf
mailto:noodopvangkinderen@raalte.nl
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 AVG                                                        

De afgelopen weken heeft u vanuit school de inloggegevens gekregen van uw kind(eren) voor alle digitale 

platforms. Wij zijn ons ervan bewust dat dit niet conform de AVG-wetgeving is, echter vragen bijzondere 

omstandigheden soms ook om bijzondere besluiten.  

Gezien niet alle leerlingen hun eigen inlogcodes weten, sommige websites nieuw zijn én wij u niet wilden 

overspoelen met mailtjes hebben wij ervoor gekozen om de gegevens op deze manier met u te delen. Zo kon 

iedereen de 1e keer vanuit huis inloggen en kon iedereen ook handig helpen via de mail/telefoon mocht het 

inloggen tóch niet lukken. Mocht u zich hier niet prettig bij voelen; dan kunt u de wachtwoorden van uw kind(eren) 

wijzigen.   

MOO: klik rechts bovenin op de naam à wachtwoord wijzigen.   
Dit is tevens ook het wachtwoord van Google Hangouts  

Gynzy Kids: dit wachtwoord kan niet vanuit thuis gewijzigd worden, wilt u dit wijzigen. Mail dan 

naar m.vanasselt@catent.nl in welke pin u dit wachtwoord wilt veranderen. 

  NIEUWS VANUIT CJG                                                        

In verband met de maatregelen omtrent COVID-19 hebben wij alle geplande workshops tot 1 juni 2020 

geannuleerd.  

In plaats daarvan gaan we Webinars organiseren. Deze zullen (in principe) elke donderdagavond om 20.30 uur 

plaatsvinden.  

De eerste weken zullen we vooral kijken welke vragen ouders hebben en daarop inspelen.  
Daarnaast willen we kijken of we een aantal workshops van de jaarplanner online kunnen aanbieden. Welke 

workshops dit zijn is op dit moment nog niet duidelijk.  

   
Alle informatie over ons online aanbod zal via onze website en Facebookpagina 

gecommuniceerd worden. 

  

 Bezoekersadres: Jan van Arkelstraat 1, 8101 EN Raalte www.cjgraalte.nl  

Er worden bij jullie thuis 

allerlei organisatievormen 

bedacht voor het 

thuisonderwijs: fijne 

werkplekken, planborden 

met tijden/dagritmekaarten. 

Deze tijd leidt ook vaak tot 

relativeren. Iets vanuit een 

ander perspectief zien en 

kijken naar 

mogelijkheden. Mooi om te 

zien!  

 

Ouders die werken en 

ondertussen ook nog de 

kinderen 

onderwijzen. Collega’s 

die het onderwijs op afstand 

zo goed mogelijk proberen 

te regelen. Wij laten in 

deze tijd zien dat we een 

groot aanpassingsvermogen 

hebben. We mogen trots zijn 

op wat we kunnen en doen!  

 
 

Gelukkig 

zijn er tegenwoordig zoveel 

middelen waardoor we 

elkaar toch kunnen spreken 

en/of zien! Ik heb nog nooit 

zoveel gebeld, geappt, 

kaartjes verstuurd, 

gefacetimed en 

gezwaaid als in de 

afgelopen periode!  

 

 
 

mailto:m.vanasselt@catent.nl
http://www.cjgraalte.nl/
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Dag lieve kinderen van groep 1-2-3,  

 

Er is weer een week voorbij. Afgelopen week hebben we video gebeld en jullie allemaal even gesproken en 

gezien. De juffen hebben genoten van jullie enthousiaste verhalen en waren heel erg blij 

om jullie weer te zien. Het duurt jammer genoeg nog best een lange tijd voor de school 

weer begint maar zo hebben we toch contact met elkaar. Fijn!  

De nieuwe huiswerkopdrachten zijn gebracht en jullie gaan daar aanstaande maandag 

mee beginnen.  

We hopen dat het net zo goed gaat lukken als in de eerste drie weken. 

We merken dat er hard gewerkt wordt. En jullie vaders en moeders zijn heel 

goede meesters en juffen.  Daarom zeggen we tegen de vaders en moeders 

en tegen jullie:   

  

Goede Vrijdag en Paasmaandag zijn vrije dagen. Dus geen school thuis!   

 

Tijdens het groepsgesprek allemaal blije koppies. Julie zagen elkaar weer! We belden 

op 1 april met elkaar en dan hoort er natuurlijk wel een 1 april grap bij. Aan het eind 

van het gesprek vroeg juf aan jullie om allemaal met je hoofd op de knieën te gaan 

zitten want nu de luizencontrole niet op school kon doorgaan, ging dit 

gebeuren  met een camera. Iedereen ging keurig voorover zitten en toen………  

                  1 april!  
Juf Loes maakte een foto van Noah en daarop kun je zien dat hij er heel erg hard om 

moest lachen!   

  

 
Komende week gaan we weer videobellen. Er is een nieuw rooster meegestuurd dus gooi het oude rooster weg! 

De tijd voor het klassengesprek is onveranderd gebleven. Je wordt komende week weer gebeld door juf Anne-

Marie of juf Loes, dus zorg ervoor dat je ook dan op tijd (ongeveer 5 minuten van tevoren) klaar zit voor het 

videobellen. 

   

In de eerste nieuwsbrief is een tip gegeven over het kijken van aflevering 20 

t/m 22 van ‘Leesdas en lettervos’, dit zijn filmpjes over letters die wij normaal 

gesproken elke donderdag samen kijken in de klas. Nog niet iedereen heeft 

dit gedaan, dus deze tip geldt ook voor de komende periode. Daarnaast wordt 

deze tip aangevuld met nog eens drie afleveringen (aflevering 23 t/m 25) 

die de kinderen thuis kunnen kijken op een computer, laptop, tablet of 

telefoon.  

 

De kinderen van groep 3 hebben weektaken mee thuis gekregen, hierin staat elke week een linkje naar een 

nieuwe aflevering van ‘Leesdas en lettervos’.    

 

Voor alle andere kinderen geldt: alle afleveringen van ‘Leesdas en lettervos’ zijn te vinden via onderstaande link.  

https://schooltv.nl/programma/leesdas-lettervos-boekentas/   
   

Groetjes van juf Loes en juf Anne-Marie 

Groep 1-2-3 

Jullie 

zijn top!! 

https://schooltv.nl/programma/leesdas-lettervos-boekentas/
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Hee lieve groep 4/5!  
  
Een week videobellen zit er alweer op. Wat leuk om jullie allemaal weer te zien en jullie verhalen te horen! Ik heb 

allerlei soorten werkplekken, huisdieren en knutselwerken voorbij zien komen.   

Jullie hebben al goed door hoe het videobellen en chatten werkt op Google Hangouts. Er wordt al veel met elkaar 

gebeld en jullie sturen veel berichtjes naar elkaar. Gezellig! 😊  

 

Ik hoor verhalen over huisdieren, een salto op de trampoline, taarten bakken.. Allemaal dingen waar de hele klas 

graag over te weten komt. Heb je iets leuks dat je graag aan de kinderen van school wilt laten zien? Stuur dan 

een foto van jou naar m.bolink@catent.nl   

Ik zet de foto’s dan op Klasbord of in de volgende nieuwsbrief.   

  

Deze week zijn de nieuwe pakketten langsgebracht met schoolwerk voor de weken tot de meivakantie (week 15 

t/m 17). Nog even wat informatie over deze weken op een rij:  

 Maandag 6 april: Chelci is jarig!   

 Vrijdag 10 april: Goede Vrijdag en maandag 13 april: 2e Paasdag  

We hebben op deze dagen geen schoolwerk ingepland in de weektaken.  

 Voor het videobellen met de hele klas en de individuele videogesprekken is een vast rooster met vaste 

dagen en tijden. Let op: er is wel een wijziging op het vorige rooster en een uitzondering op het rooster, 

namelijk:  

- wijziging: het groepsgesprek is vanaf volgende week vervroegd naar 9.30 uur (in plaats van 10.00 uur)  

- er geldt één uitzondering voor het groepsbellen op de maandag: het videobellen met de hele klas 

is vanwege 2e Paasdag niet op maandag 13 april, maar wordt verplaatst naar woensdag 15 april om 9.30 

uur  

Het nieuwe belrooster is als bijlage aan de mail toegevoegd. Zouden jullie het oude belrooster willen 

vervangen voor dit nieuwe rooster om verwarring te voorkomen? En mocht er een appgroep zijn onder 

ouders, dan is het fijn als ouders het bericht van het vervroegen van het groepsbellen op maandag naar 

9.30 uur ook zouden willen doorgeven aan elkaar 😊 Alvast bedankt!  

 De tafeltoets op dinsdag 21 april vervalt. Blijf je thuis wel goed de tafels oefenen zodat je ze goed blijft 

kennen? Op de weektaak staan allerlei websites waar je kunt oefenen.   

Groep 4, sturen jullie voor de meivakantie jullie filmpje van de presentatie van de boekbespreking naar 

mij toe? (m.bolink@catent.nl). Ik heb al veel mooie presentaties ontvangen. Als ik het filmpje met je 

klasgenoten mag delen op Klasbord, dan hoor ik dit graag in je mailtje!  

  

Fijn weekend en tot maandag met het videobellen om 9.30 uur!  

  

Groetjes,  

Juf Myrthe  

 

Groep 4-5 

mailto:m.bolink@catent.nl
mailto:m.bolink@catent.nl
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Lieve groep 6/7/8,  

  

 
Deze week hebben we voor het eerst met elkaar gebeld via Google Hangouts. Ik vond het een groot succes, blij 

om jullie allemaal weer gezien te hebben. Ik heb gezien dat jullie elkaar nu ook weten te vinden via 

Google Hangouts, gezellig!! En.. Houd het gezellig met elkaar 😊😊   

  

Ik heb het de meeste kinderen al wel gezegd: als je een keer mijn hulp ergens bij nodig hebt, dan mag je altijd 

kijken of ik online ben op Hangouts. Dit doe je door in een privégesprek een berichtje te sturen met je 

vraag. Mailen kan altijd en bellen naar school kan tussen 09.00 en 10.00 uur.   

  

Tijdens het videobellen kreeg ik een aantal keer dezelfde vraag. Hieronder nog een keer de vragen met 

antwoorden op een rijtje:  

 Krijgen we in de meivakantie ook schoolwerk?   

‘Nee! Vakantie is vakantie, geen schoolwerk geldt ook voor Goede Vrijdag en 2e Paasdag.’ 😊   

 Is het videorooster een vast rooster?    

‘Ja, op dinsdag en woensdag zijn de individuele gesprekken en op donderdag is het groepsgesprek.’  

 Wanneer moet je spreekbeurt af zijn (groep 7/8)?   

‘Ik ontvang graag voor de meivakantie jullie filmpje op m.vanasselt@catent.nl.’  

  

Fijn weekend en tot volgende week!   

Juf Manon  

  
 

Groep 6-7-8 

mailto:m.vanasselt@catent.nl
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Ideeën om te doen 


