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We zijn weer begonnen! Hoewel we het natuurlijk heel graag anders hadden gezien, hebben we voor
de tweede keer te maken met een periode van thuisonderwijs.
Afgelopen maandag zijn alle materialen opgehaald en de meeste kinderen zij thuis alweer goed aan
de slag gegaan met het thuisonderwijs. Andere kinderen hadden even opstart problemen, maar zijn
inmiddels ook aan de slag. Complimenten hiervoor.
De kinderen kunnen de instructiefilmpjes meerdere keren afspelen wanneer iets niet helemaal
duidelijk is. Of even stopzetten. Dat is fijn.
Mocht er even iets niet lukken, mail dan of chat met de leerkracht, want samen komt u er dan zeker
uit.
Hoewel we op dit moment nog geen zekerheid hebben, moeten we al wel rekening houden met het
scenario dat de scholen misschien nog langer dicht blijven.
Mocht dit zo zijn, zullen we u hier natuurlijk over informeren, want dit zal ook gevolgen hebben voor
het afnemen van de CITO’s en de rapporten.
Huiswerk in de noodopvang (groep 3 t/m 8)
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind de benodigde huiswerkspullen bij zich heeft wanneer hij of zij naar
de noodopvang komt? Dan kunnen ze daarmee aan het werk.
Gesprekken groep 8
We zijn op dit moment aan het kijken hoe we de gesprekken met de ouders van groep 8 zullen
voeren. Dit gesprek vinden we ieder jaar weer enorm belangrijk, omdat het over de vervolgschool
gaat. Ouders van groep 8 worden hier binnenkort over geïnformeerd.
BLP en Vreedzame school

We zouden deze periode starten met nieuw blokken en leerspieren bij de Vreedzame school en BLP.
Dit loopt deze keer natuurlijk even anders, omdat we niet naar school gaan en het zo direct
benoemen, maar de begrippen die we met BLP behandelen zoals Veerkracht, Interactie, reflectief
vermogen en Vindingrijkheid komen nu juist heel veel aan bod in deze periode. Zowel voor u, voor de
kinderen en voor school vraagt het namelijk dat we veel veerkracht tonen en doorzetten, ook al is
het soms moeilijk. Maar ook door goed naar elkaar te blijven luisteren en te blijven samenwerken
komen we er wel uit. Begrip hebben voor elkaars situatie, elkaar helpen en ondersteunen ook al is
dat lastig. Vindingrijk worden door soms de dingen nu net even anders aan te pakken dan normaal
het geval is en even buiten de comfortzone stappen (het blijft een uitdaging), maar wat leren we er
allemaal veel van. Uiteindelijk zullen we ook hier weer op reflecteren en kijken wat er goed is gegaan
en waar we kunnen verbeteren. Dus op dit moment kunnen we wel stellen dat we allemaal enorm
met BLP aan de slag zijn, ook al is daar geen specifieke les over.

Juf Gillian

Het gaat goed met Marin en juf Gillian en het zwangerschapsverlof zit er alweer bijna op. Vanaf 25
januari zal juf Gillian weer lessen gaan verzorgen. Haar werkdagen worden de maandag, dinsdag en
woensdag. Meester Sicco blijft op de donderdag en vrijdag voor groep 7.
Stagiaires
Op dit moment komen de stagiaires niet op school. De enige uitzondering hierop is de LIOstagiair.(Leraar in opleiding 4e jaars)
Koen Steg zal vanaf 11 januari regelmatig voor groep 5 ook online instructielessen geven. We wensen
Koen veel succes toe.

NIEUWS VANUIT DE GROEPEN

NIEUWS VANUIT DE OV
Denkt u nog even aan de vrijwillige ouderbijdrage? Mocht u de brief niet meer hebben met de
gegevens, dan sturen we u deze graag even opnieuw toe. U kunt dit vragen door even een mail te
sturen naar info@obsderiemsloot.nl

Junior Energiecoach
Hoe bespaar je thuis zo leuk en makkelijk mogelijk energie? Leer het met Junior Energiecoach, een
leuk en leerzaam spel voor het hele gezin.
De gemeente Ooststellingwerf nodigt alle kinderen in de groepen 3 t/m 8 van het basisonderwijs uit
om mee te doen.
Het spel start in februari en duurt vijf weken. Elke week krijg je opdrachtjes, puzzels, experimenten
en winacties. Leuk voor het hele gezin!
Gaan jullie mee op lampenjacht en stekkerexpeditie?
Meedoen is gratis. Je kunt je vanaf 1 januari aanmelden op www.juniorenergiecoach.nl.
In oktober deden al 28 gezinnen in Ooststellingwerf mee. Worden jullie net als hen ook Junior
Energiecoaches?
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