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Nieuws uit het team
Hoe het gaat op school
We zijn in afwachting wat er straks weer mogelijk is. Onze hoop is erop gevestigd dat we vanaf maandag 8
februari weer alle leerlingen kunnen en mogen begroeten op school. Het lesgeven online en aan de
leerlingen die wel op school komen, verloopt voor zover wij dat kunnen beoordelen, naar tevredenheid.
Echter …. het echte werken met en in de groep ontbreekt. Wij missen onze groepen en de leerlingen
missen elkaar. In het team hebben we al besproken dat we straks met elkaar extra aandacht gaan besteden
aan het groepsgevoel, alsof we na een ‘zomervakantie’ weer naar school gaan.
Voor het werken thuis geven we de volgende tips door:
•
Tip 1. Houd het haalbaar
Thuis leren gaat het beste als het ook leuk is. Dit helpt kinderen, jongeren en jou als ouder. Maar hoe houd
je het leuk? Dit doe je door het ontspannen te houden en de druk niet te hoog op te voeren.
•
Tip 2. Wissel werken en bewegen af
Voor alle kinderen is het belangrijk om gedurende de dag te bewegen. Sommige kinderen hebben extra veel
behoefte aan beweging en sport. Het is goed om beweging te stimuleren.
Buiten sporten en bewegen is voor kinderen gelukkig nog steeds mogelijk, bijvoorbeeld door mee te doen
aan de activiteiten, die de buurtsportcoaches organiseren. (zie ook de bijlage die wordt meegestuurd)
Een vast ritme helpt om het leuk te houden voor iedereen. Je kunt schoolwerk over de dag verdelen en
afwisselen met ontspanning, eet- of drinkmomenten en buiten spelen. Hanteer het schema niet te strak.
Wanneer kinderen afdwalen, onrustig worden of juist hangerig, kan het goed zijn om even een andere
activiteit te gaan doen.
•
Tip 3. Een goede (thuis)werkplek en geschikt lesmateriaal
Een goede (thuis)werkplek blijkt een belangrijke factor voor leerlingen om gemotiveerd met hun schoolwerk
bezig te blijven. Voor zover de ruimte dat toelaat, is het dus van waarde om een plek te maken waar

kinderen zich rustig kunnen concentreren. Dit kan bijvoorbeeld in hun eigen kamer aan een goed bureau met
een stoel of aan de keukentafel.
Maak de tafel vrij voor schoolwerkzaamheden en laat het materiaal opruimen als het werk af is. Je kunt er
samen met je kind over praten
• Tip 4. Praat met anderen over hoe het gaat
Zorg dat er voor iedereen ruimte is om te vertellen hoe het gaat, en om vragen te stellen. Iedereen doet z’n
best en probeert zo goed mogelijk de maatregelen te volgen. Wennen aan veranderingen gaat soms goed
en soms ook niet. Het helpt om deze ervaringen met elkaar en met anderen te delen. Vertel wat je zelf doet
als het even niet goed gaat. Dat kan anderen helpen. Dit is onderling thuis belangrijk, maar ook in het
contact met school en met hulpverleners, als die er zijn.
Het is voor kinderen fijn om na afloop van een paar uur werken even na te praten. Vraag bijvoorbeeld wat ze
hebben geleerd. Niet om hen te controleren, maar om te laten zien dat je het schoolwerk serieus neemt en
het samen goed af te sluiten.
•
Tip 5. Organiseer op tijd hulp
Als het geven of ontvangen van thuisonderwijs niet goed gaat, is het belangrijk om hulp in te schakelen.
Soms lukt onderwijs op afstand niet goed, omdat er thuis spanningen zijn, of omdat er de middelen, zoals
een computer of internet niet goed werken. Wacht niet te lang, maar neem dan contact op met ons.

Lockdown/corona
Zolang de Lockdown geldt, zullen wij op school opvang regelen voor kinderen van ouders met een cruciaal
beroep. We rekenen er wel op dat iedereen eerst goed onderzoekt of er andere mogelijkheden voor opvang
zijn, dan de school. Mocht u van deze opvang gebruik moeten maken, dan is het verzoek om per week dit
telkens aan te vragen (bij Piet v. Kesteren, mailadres: piet.vankesteren@fiers.nu). Wij houden een overzicht
bij, zodat we weten wie we kunnen verwachten.
We verwachten dat we volgende week meer nieuws te horen krijgen of we eventueel na 8 februari weer
normaal open kunnen gaan.

Afscheid juf Elleke
Op vrijdag 19 februari zal het voor juf Elleke haar laatste werkdag bij ons op school
zijn. Zij zal deze morgen van de leerlingen afscheid nemen. U krijgt via een aparte
brief nog informatie over wat we met de leerlingen voor juf Elleke willen
voorbereiden.

Thuiswerken via Teams
Na wat kleine opstartproblemen is het alle ouders/verzorgers of kinderen gelukt om de chromebooks
werkend te krijgen. De kinderen hebben dan ook de afgelopen 5 weken al goed gewerkt via teams. We zien
dat kinderen steeds beter hun weg weten te vinden in de digitale wereld. Ze weten hoe ze de juf of meester
een berichtje kunnen sturen en hoe ze hun klasgenootje kunnen bereiken om samen te werken.
Mocht u zelf iets tegenkomen wat vragen oproept, neem dan contact op met de groepsleerkracht van uw
kind.
Mocht u een probleem hebben met uw chromebook of problemen hebben met inloggen dan kan u op
maandagochtend, dinsdagochtend, donderdagochtend en vrijdagochtend contact op nemen via de mail met
de ICT-coördinator (esther.bakker@fiers.nu) of via het telefoonnummer van de school. Als er een algehele
storing is dan proberen wij u zo snel mogelijk op de hoogte te brengen via Parro.

Trefwoord (levensbeschouwing)
In de nieuwsbrief vermelden we telkens wat het thema van
Trefwoord in de betreffende weken is. Het thema voor de
volgende weken is ‘Verdienen’. Je kunt geld, een beloning
maar ook straf verdienen. Zo werkt het vaak bij ons. Lastig is
dat we sneller iets ‘negatiefs’ verdienen, dan een
compliment of een beloning krijgen. In de bijbel komen we
vaak verhalen tegen waar het anders soms gaat. Door het
vertellen van de verhalen en het spreken met de leerlingen
over dit thema ontdekken we dat het niet altijd zo
vanzelfsprekend is, dan dat het lijkt.

Margemiddag 9 februari:
In onze jaarkalender staat voor dinsdagmiddag 9 februari een studiemiddag voor het schoolteam vermeld.
We hebben besloten deze studiemiddag te annuleren. We hebben deze middag dus gewoon school.

10-minutengesprekken:
Momenteel werken de collega’s aan het opstellen van het eerste rapport van dit schooljaar. We gebruiken
hiervoor het bekende rapportmodel. Aangezien we dit jaar de CITOmiddentoetsen van ons leerlingvolgsysteem (worden normaal in de maand
januari afgenomen) niet kunnen doen, zal hierover in het rapport niets gemeld
kunnen worden.
Op 11 februari zijn de ouder-kindgesprekken met de leerkracht(en) gepland.
We nodigen de kinderen uit om bij het gesprek aanwezig te zijn. U krijgt nog
bericht om in te schrijven.

Gesprek met de wethouder van de gemeente Coevorden
De leerlingen van groep 7-8 hebben van e wethouder dhr. Joop Brink een
uitnodiging ontvangen om met hem in gesprek te gaan op woensdagmiddag
3 februari a.s. (tussen 15.00. en 16.00 u.).
Burgermeester en wethouders van onze gemeente willen graag horen van onze oudste leerlingen waar zij
tegenaan lopen in deze coronatijd, wat zij missen en welke ideeën zij hebben om veilig door deze coronatijd
heen te komen.
De kinderen krijgen op school nog meer informatie hierover en ook op welke manier zij zich kunnen
aanmelden.

Onderhoud bomen op het voorplein van de school
Afgelopen zaterdag heeft Roelof-Jan van der Spoel, inwoner van De Kiel en eigenaar van Tuinservice van
der Spoel de twee grote bomen aan de voorkant van de school onder handen genomen. Ook de boom
achter de school bij onze schuur is gesnoeid. Hiermee hebben we ook een wens van Dorpsbelangen
vervuld.
De bomen staan er weer netjes bij en kunnen straks weer vol met blad komen te staan.

Nieuws uit de groepen
Maandag 18 januari kregen alle gezinnen een pak bakmix
mee om zo thuis samen te gaan bakken. We zien heel
graag het resultaat en vinden het leuk als je je baksels
met anderen deelt!
Samen bakken we er in deze tijd het beste van!

Het bakproces is minstens net zo leuk

Ze zijn erg lekker leuk

