Mededelingen:
 Vandaag krijgt u van de leerkrachten weer de weektaak voor de komende week.
 Op 2 februari staat een studiedag gepland. Deze studiedag gaat niet door. We willen,
ons zoveel mogelijk richten op het werken met de leerlingen. Andere
schoolontwikkelingen, zoals begrijpend lezen schuiven hierdoor op en worden later
dit jaar weer opgepakt.
 Volgende week kunnen de kinderen van groep 3 t/m 8 op school nieuwe pakketjes
ophalen om verder te kunnen werken. Vanaf woensdag 27 januari t/m vrijdag 29
januari (12.00 uur) kunnen de pakketjes tijdens de schooltijden worden opgehaald.
De pakketjes liggen klaar op de tafels van de kinderen. De kinderen die op
woensdag, donderdag en/of vrijdag gebruik maken van de noodopvang, krijgen de
pakketjes mee naar huis.
 Zoals u via de leerkrachten hebt vernomen zijn er op dit moment geen ‘vaste’
belmomenten meer. Mocht u toch behoefte hebben aan een gesprek kunt u dat
aangeven bij de leerkracht, deze wordt dan samen met u ingepland.
 Op 1 februari 2021 zal juf Leonie na een fijn verlof haar werkzaamheden weer
oppakken. Zij zal op maandag, dinsdag en woensdag gaan werken. Juf Sanne staat nu
voor groep 7/8. Zij zal op de donderdag en vrijdag naast juf Leonie groep 7/8 voor
haar rekening nemen.
 Stichting OPONOA heeft bij het ministerie een aanvraag voor subsidie gedaan voor
extra onderwijstijd om de eventuele onderwijsachterstanden, ten gevolge van de
thuiswerkperiode wegens Corona, te verminderen. Deze subsidie is toegekend. Voor
onze school betekent dit dat juf Alita op donderdagochtend en juf Mirthe Oonk op
vrijdag extra aanwezig zijn tot het eind van het schooljaar om leerlingen individueel
of in groepjes te begeleiden.
Lesideeën:
 De Sportfederatie Berkelland zet sinds afgelopen maandag elke ochtend een filmpje
op hun facebook pagina. Het filmpje bevat elke ochtend een nieuwe ‘gymoefening’.
De opdrachten zijn van makkelijk naar moeilijk en daarom voor alle groepen geschikt.
Om de filmpjes te kunnen zien ga je naar:
https://www.facebook.com/sportfederatieberkelland/
 In de bijlage een les van juf Monique (HVO) voor de kinderen uit de groepen 5/6 en
7/8. Deze lessen gaan over ‘zuinig zijn met kleding’.
 In de bijlage ook weer een aantal lessen van juf Lily (GVO).
Voor de leerlingen van groep 3/ 4 is er ook een les over Abraham (Abraham gaat
weg…) er zit ook een geluidsopname bij van het verhaal.
Deze keer voor groep 5/ 6 en 7/ 8 een les over Abram. Hierin kunnen de kinderen
iets ontdekken over de grote familie die Abram beloofd wordt, maar ook over hun
eigen familie.
Deze lessen van HVO/GVO zijn niet verplicht.

