Bijzondere Nieuwsbrief

24 april 2020

Beste ouders,
Voor u ligt een bijzondere nieuwsbrief. Met deze nieuwsbrief laten we u zien wat er de afgelopen
periode gebeurd is met en rond het onderwijs vanuit de ONS.
Ik maak van deze gelegenheid gebruik om mijn waardering uit te spreken.
Ik begin bij het team van de ONS. In de afgelopen weken hebben zij zich vol
enthousiasme gestort op het geven van onderwijs op afstand. Dank jullie wel
daarvoor! Bedankt voor jullie inzet, enthousiasme, geduld, doorzettingsvermogen,
het delen van successen en ook van frustraties, het bieden van opvang aan de
leerlingen van de noodopvang, de filmpjes en alle dingen die ik hier vergeet. Ik ben
blij met ONS team!
Een groot compliment voor onze leerlingen. Er is door heel veel kinderen heel hard gewerkt aan al
het schoolwerk. Jullie hebben lesstof herhaald, instructies gevolgd via ZOOM, toetsen gemaakt,
geknutseld en de leerkrachten bestookt met vragen via de app: zinvolle vragen, humoristische
vragen en soms een vraag waarvan je denkt: dit had je kunnen weten. We zijn zo blij dat we jullie
binnenkort weer gaan zien. Op een andere manier dan voorheen maar gelukkig wel weer op school.
Tot slot mijn waardering voor alle ouders. Wat een klus heeft u moeten klaren: uw eigen werk, de
gewone dingen thuis, misschien bent u mantelzorger , misschien had en heeft uw zorgen om uw
gezin, om uw naasten, om uw werk. En dan , naast dat alles, ook nog het begeleiden van uw
kinderen bij het maken van het schoolwerk. Namens alle teamleden van de ONS: PETJE AF!
Ik wens u voor nu veel leesplezier toe bij het lezen van deze nieuwsbrief. We zien elkaar weer, zij
het op afstand, na de meivakantie.
Blijf gezond!
Beatrix van Maanen

Hoera juf Marlies is bevallen!
Op donderdag 9 april is juf Marlies bevallen van een zoon. Sem Eli van der Plas. Nu we niet op
school zijn, wilden we nog steeds iets maken voor Juf Marlies en Sem. Alle kinderen van groep 3
mochten thuis een vlaggetje versieren. Met alle vlaggetjes bij elkaar hebben we een mooie
kraamslinger gemaakt. Donderdagmiddag 16 april zijn wij, juf Marlene en juf Corine, op ‘raamvisite’
geweest. Door het raam mochten wij kleine Sem bewonderen. Wat een plaatje! Ook hebben we de
kraamslinger aan juf Marlies gegeven. We feliciteren juf Marlies, Arjan en Levi en wensen ze veel
geluk en liefde!

De juf rijdt door de wijk
“ Ja, daar gaat ze!” schalde het over straat. “Juhuf kom je al bij mij?”
Twee keer heb ik een rondritje gedaan, langs de huizen van de kinderen uit mijn groep. Om wat
werk te brengen, een plantje met een Paasgroet, maar vooral om de kinderen even te kunnen zíen.
Wat miste ik hun stemmetjes, hun vrolijke verhalen, het samen... afijn u snapt het. Bij elk huis
volgde een warm onthaal. De meesten stonden vol spanning op de uitkijk. En dan natuurlijk even
bijpraten: “Juf!! Mn tand is er uit!” Groot nieuws natuurlijk in het leven van een kleuter. Of "kijk dit
zijn mijn nieuwe schoenen!" Zoveel verhalen.
Aangekomen bij het volgende huis, waar de betreffende kleuter me wat fruit gaf, “je moet goed
voor jezelf zorgen hoor juf!” Of dat meisje uit de groep dat op me af rende voor een knuffel en
teleurgesteld afdroop toen ze werd terug geroepen. ” Oh ja.. dat mag niet he..”. En achteruit lopend
sjokte ze weer terug naar de deuropening. En in gedachten sjokte ik met haar mee...
Het waren gezellige en bijzondere momenten, nu kon ik de hondjes eens in het echt zien, het
nieuwe huis even bewonderen. En dan waren er ook nog de dagelijkse berichtjes, de foto's van
gemaakte werkjes of lesopdrachten die werden uitgevoerd.
Een bijzondere tijd noemen ze het.. ja dat wel .. maar eerlijk gezegd doe ik nu liever weer gewoon :)
Juf Jannette (groep blauw)

…. Wij jullie heel erg gemist hebben!!
…. Veel juffen een eigen YouTube kanaal zijn gestart?
…. Wij 26 dagen thuisonderwijs hebben gegeven?
…. het voor de ouders heel hard werken was!!
…. Elke maandag, dinsdag en donderdag kinderen op onze school werden opgevangen.
…. We lelies, cake, tulpen en kaartjes hebben gekregen van ouders en kinderen.
…. Dit erg gewaardeerd werd!
…. Groep 6 Zoom kampioen is!
…. De kinderen heel graag weer naar school toe willen!
…. Een veel voorkomende uitspraak was: “Horen jullie mij?”
…. Er in groep 8 nog nooit zoveel geappt is, onder schooltijd…
…. De leerkrachten computerexperts op afstand geworden zijn?
…. Ouders ons regelmatig voorzagen van complimenten via een mailtje!
…. Wij uren hebben geZoomd?
…. Groep 4 gewoon doorgegaan is met het opzeggen van tafels
…. De leerkrachten af en toe ook heel gefrustreerd waren?
…. Dit na wat telefoontjes wel weer goed kwam!
…. De brievenbus op school fijne post heeft ontvangen van kinderen
…. Wij niet kunnen wachten tot het 11 mei is
…. De ONS in de meivakantie digitaal verhuist naar the cloud
…. Dat best spannend is!
…. Er meer dan 30 chromebooks uitgeleend zijn
…. Er op school genoeg wc papier was voor iedereen!
…. Dit niet was gehamsterd!
…. Er thuis ook handvaardigheid opdrachten werden gemaakt!
…. WhatsApp overuren heeft gemaakt
…. De leerkrachten een webinair bekeken over een mogelijke nieuwe rekenmethode
…. Multitasken een hoogtepunt heeft bereikt!!

…. De leerkrachten ontzettend trots zijn op alle leerlingen!!

Bericht vanuit groep 7
Er is in de afgelopen weken thuis heel hard gewerkt zoals jullie op de foto’s kunnen
zien. En ofschoon er af en toe ook gemopperd werd over de hoeveelheid werk,
mogen de leerlingen heel trots zijn op zichzelf, hun enthousiasme, hun inzet,
doorzettingsvermogen en het werk dat zij in deze tijd allemaal gemaakt hebben.
We hebben 3x per week gezoomd ( spelling, taal of extra uitleg). Ook waren deze
zoommomenten er om ervaringen en belevenissen uit te wisselen. De kinderen
vonden deze momenten dan ook heel gezellig. Voor de juffen was het fantastisch om
te zien dat bijna iedereen hier steeds bij aanwezig was.
Juf Monique en juf Anja hebben in deze tijd heel wat dagelijks gemaild, huiswerk
nagekeken en van tips en complimentjes voorzien.
In de weekplanning stonden ook knutsel- en tekenactiviteiten ( zoals zelfportretten, schilderij van
opgerold papier, zonsondergang, de letters van je naam stapelen). Hieronder zien jullie enkele
kunstwerken.
Er zijn zelfs ouders die de kunstwerken ingelijst hebben.
De leerlingen vonden het heel
leuk om te maken ☺

Kunstenaar aan het werk

Schilderij van opgerold
van je naam stapelen

papier.

Mooie zelfportretten

De letters

Hoe zag het werken er uit voor de leerkrachten?

Bouw je droomhuis
De meeste kinderen van groep 5 hebben een mooi droomhuis gemaakt in de afgelopen weken. Ze
mochten van een (schoenen)doos een huis maken en dit mooi aankleden met stof, papier, karton,
wol, enzovoorts. Een aantal van de kinderen hebben een foto gemaakt van hun mooie zelfgemaakte
droomhuizen. Hieronder staan een aantal voorbeelden van de mooie creaties die ze hebben
gemaakt. We zijn heel trots op de eindresultaten!

Hugo bouwde dit droomhuis

Let op de badkamer van Lynn

Britt had een doorkruiptunnel
gemaakt

Het droomhuis van Juliët

Het droomhuis van Esmee

Drollen maken
In groep 6 waren we druk bezig met het thema spijsvertering. Toen kwam daar opeens het nieuws
dat we niet meer naar school mochten en we overgingen naar thuisonderwijs. De laatste vrijdag
voor de lockdown hebben we gewerkt aan een les over de gebiedende wijs. Aan de hand van een
proefje moesten de kinderen een stappenplan schrijven, waarin duidelijke opdrachten werden
gegeven, in de juiste volgorde. Het proefje zorgde direct voor veel hilariteit, want we moesten poep
gaan maken . Stap 1: kruimel ontbijtkoek in een kom. Stap 2 etc. Uiteindelijk hebben we een paar
hele mooie drollen gemaakt . Hieronder wat mooie resultaten. Wat stonken ze erg joh !

Weekopdracht
Groep 3 kreeg naast het thuiswerk ook elke week een opdracht. De opdracht kregen zij te horen via
een filmpje van de juffen. Bijvoorbeeld: Maak een foto als de klok op een heel uur staat, maak je
naam van Duplo of zoek bij elke tweetekenklank een voorwerp. De kinderen van groep 3 deden erg
enthousiast mee en er kwamen een heleboel leuke foto’s voorbij. De foto’s kwamen in De
Nieuwsflits van groep 3 te staan, zodat we ook de foto’s van elkaar konden zien.

WhatsApp onder schooltijd
De oudste en zelfstandigste leerlingen van onze school zitten in groep 8. Dus toen bekend werd dat
we niet meer naar school mochten, was er binnen enkele uren een WhatsAppgroep gemaakt waar
alle leerlingen en de 2 juffen van de klas in zaten. Dit was het hoofd communicatiemiddel tijdens 6
weken thuisonderwijs. En wat hebben we veel met elkaar geappt. Vragen die voor iedereen waren
in de groepsapp en een uitleg vraag privé aan de juf. Elke ochtend de antwoorden van de vorige dag
in je app, elke dag een dictee! Hoe trots kan je zijn als juf als je ziet dat kinderen elke middag hun
foto van het gemaakte werk sturen. Er zijn ook twee themadagen geweest. Een ‘anders dan anders
dag’ en een dag die volledig in het teken stond van de Tweede Wereldoorlog. Een onderwerp dat
'normaal' uitgebreid aan de orde komt in de klas. En... de voorbereidingen voor de musical zijn
gewoon via Zoom gestart. Hoe we de musical gaan uitvoeren, dat weten we nog niet, maar het
oefenen gaat gewoon door!! Alle kinderen hebben een heerlijke lolly van de ouder gekregen! Tijdens Zoom hebben we die
opgegeten.

De Oranje Nassauschool gaat volledig “In the Cloud”
In de afgelopen weken van thuiswerken hebben de kinderen thuis gebruik gemaakt van de software
van taal en rekenen. Thuis inloggen op het schoolnetwerk kan dus al een tijdje.
In de meivakantie komen mensen van Heutink ICT, het bedrijf wat het netwerk van de school
beheert, ervoor zorgen dat de schoolserver (zeg maar de grote schoolcomputer waar alles op staat)
wordt uitgeschakeld. Zij gaan ervoor zorgen dat alle programma’s die daar op staan na de
meivakantie alleen nog maar “In the Cloud” te vinden zijn.
Wat betekent dat nou, ”In the Cloud”?
Misschien heb je/heeft u thuis wel eens gebruik gemaakt van bijv. OneDrive, Google Drive, Apple
iCloud, Dropbox of een ander programma waarmee je bestanden kunt opslaan op een plekje op het
internet. Je kunt het dan altijd en overal terugvinden en gebruiken.
Onze schoolvereniging werkt al jaren met Google (en dus met Google Drive), maar doet dat via
MOO van Heutink ICT (thuis moest je altijd inloggen via www.moo.nl). Alle programma’s en
bestanden worden nu dus netjes in MOO neergezet.
Als je na de meivakantie op de computer gaat werken zal
het inloggen iets anders gaan. Alle kinderen krijgen een
soort eigen emailadres en komen daarna op het bekende
scherm wat je hiernaast ziet. Er verandert, zeker voor de
kinderen, dus eigenlijk bijna niets. Als je iets wilt bewaren
(opslaan) moet dit straks altijd via de blauwe knop
bestanden (zie het rode pijltje).

Omdat deze manier van werken straks makkelijker en sneller werkt, zijn we ook druk bezig om het
aantal chromebooks (zo’n kleine laptop, zonder harddisk) uit te breiden. Na de meivakantie hebben
we er al 96 in de school. Dat worden er vast nog wel meer!

Over groep Rood
De eerste maandag dat de kinderen niet naar school kwamen, stapte ik de school binnen.
Wat een rare gewaarwording. Zo stil en dan al die lege stoeltjes. Zo hoort het toch niet te zijn in een
kleuterklas. Daar is het altijd gevuld met spelende kinderen en geluid.
En hoe moest het onderwijs aan kleuters nu vorm gaan krijgen?
Ik ben twee keer bij jullie langs geweest en heb ook een keer met iedereen gebeld. Zo leuk om die
gezichtjes te zien op het moment dat ze me zagen.
Maar in het echt is natuurlijk veel leuker. Al snel begon ik met het maken van filmpjes met allerlei
lesjes en het voorlezen van boeken. Maar dat is best gek hoor, om dit helemaal alleen te doen. Juist
het meedoen van de kinderen, maakt juf zijn nu zo leuk!
Hopelijk gaat dit snel weer gebeuren!

De serre van groep 1 en 2
Waar we de afgelopen periode ook druk mee bezig zijn geweest is de serre.
De kleuterjuffen hebben allemaal nieuwe spullen voor jullie gekocht. Alle oude meubels en
speelgoed eruit. Alle nieuwe er weer in! Met grote dank aan meneer Joop want hij heeft heel veel
spullen in elkaar gezet. Een hele nieuwe huishoek met meubels, verkleedkleding, keukentje.
En een hele nieuwe kast met prachtige blokken, een hele grote kiepauto, nieuwe lego enzovoort.
Ik denk dat jullie je ogen uitkijken, en er heel erg graag mee willen gaan spelen.
We kijken er naar uit om dat te zien!

" Juf, ik heb nooit gedacht dat ik school zo leuk zou vinden "
Gehoord van een ouder van een kleuter: “Waar slaapt de juf dan? De school is toch dicht?”
Na een ophaal moment op school:
F. vond het super leuk om de juf even te hebben gezien. Ze vertelde tegen haar oma, dat ze de juf in
het echt heeft gezien, in het echt hè oma!

Nieuwsflitsen uit groep 4
Wat is er hard gewerkt in groep 4! Enthousiaste leerlingen, super ouders!
❖ Het was wel jammer dat de juf en de meester beiden 3 weken ziek zijn
geweest. Fijn, dat het thuiswerk door kon gaan.
❖ En wat is het dan leuk om een zelfgemaakte “van harte beterschapskaart”
van een leerling te krijgen!
❖ Bij het wegbrengen van de Paasattentie waren de reacties overweldigend. Sommige
leerlingen zaten thuis te stuiteren op de bank…. Waar blijft de juf, waar blijft de meester? Bij
één van de leerlingen waar werd aangebeld, deed de leerling zelf open en liep gelijk een
paar stappen achteruit! Tja.….afstand houden! Juf, zet u het plantje maar neer, dan haal ik
het straks wel weg!
❖ In groep 4 staat ook altijd het aanleren van de tafels centraal. En dat hebben we geweten!
Wat is er hard geoefend en wat hebben veel knderen hun geleerde tafels laten horen via
face time of Zoom. Zelfs jongere broertjes/zusjes gingen meedoen!
❖ Ook is er een aantal kinderen jarig geweest in deze periode. Felicitaties kwamen via face
time en door veel klasgenootjes werd er gefeliciteerd in de app! Leuk!
❖ En dan gaat de deur van groep 4 op maandag 11 mei weer open!
Het zal anders dan anders zijn, maar we hebben er weer super veel zin in!
Groetjes van meester Sjaak en juf Nel

Knutselwerken

Gemaakt door Noor uit groep 5

Door Henk en Anna uit groep rood

Elke dag een kleine tekenopdracht.
Marissa uit groep 8 maakte dit!

Berichten vanuit school

We zien jullie heel graag weer op 11 of 12 mei!

Tot dan!!

