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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
Vol spanning…
wachten wij af wat er komende dinsdag door de regering bekend gemaakt gaat worden over de
scholen.
Kunnen we weer (voor een deel) naar school toe, hoe gaan we dat organiseren, hoe doen we dat met
de kleuters, het halen en brengen van de kinderen, de kinderen van ouders uit de vitale sector, gaan
we dagdelen naar school, of toch in kleine groepjes een hele dag? We volgen alle berichtgeving
hierover op de voet. We kunnen niet wachten om weer te beginnen, maar we moeten ook goed
kijken naar wat er kan. Zodra bekend is wat de plannen van de regering zijn zullen we hier met het
team over in gesprek en gaan we een plan maken. Daarna zullen we u hierover informeren.
Op dit moment zien we dat heel veel kinderen dagelijks heel goed met hun weektaak bezig zijn. De
instructiefilmpjes bieden steun en voor vragen kunnen de leerkrachten via de chat helpen.
Het is goed om te horen en te zien dat zoveel ouders enorm betrokken zijn bij het werk van hun
kind(eren).
Wij als team zijn in ieder geval heel blij dat het zo door de kinderen en ouders wordt opgepakt.

Kamp groep 7 en 8
We hebben helaas moeten besluiten om het kamp dit schooljaar niet door te laten gaan. Deze zou al
half mei plaatsvinden. De ouders van deze groepen hebben hier inmiddels bericht over gehad.

Zo zullen we de komende periode natuurlijk steeds moeten afwegen of we iets wel of niet kunnen
laten doorgaan. De kans is groot dat veel activiteiten niet haalbaar zullen zijn tot het einde van het

schooljaar. Hier moeten we reëel in zijn. We willen geen onnodige risico’s nemen. Maar ook dit is
weer afhankelijk van wat er volgende week dinsdag vanuit Den Haag wordt gecommuniceerd en
welke adviezen er dan worden gegeven.
HVO of GVO
Twee week geleden hebben de ouders van groep 6 en 7 een mail ontvangen over de keuze voor HVO
of GVO voor komend schooljaar (2020-2021). Van een aantal ouders heb ik inmiddels de aanmelding
ontvangen. Heel hartelijk dank. Een aantal ouders heeft echter nog niet gereageerd Graag ontvang ik
nog van de ouders die dit nog niet hebben doorgegeven de keuze voor HVO of GVO voor hun kind.
Doorgeven kan via info@obsderiemsloot.nl Alvast bedankt.
Hoe ziet een dag van juf Jeanette op school er momenteel uit?
Tegen 8 uur ben ik op school. Ik ben er gemiddeld 3 à 4 dagen in de week. Om 8 uur komt ook de
collega die de kinderen gaat opvangen. Gezellig, want het is stil op het plein, in de gang, in de
lokalen, ik mis de dynamiek die al die kinderen en collega’s normaal meenemen naar school. Toch
ben ik ook nu graag op school. Vanaf 8.20 komen de eerste kinderen binnendruppelen.
Het aantal kinderen dat we opvangen is per dag erg wisselend. We hebben aan het begin van de
week vaak weinig kinderen ( Tussen de 1 en de 5) en op de donderdag en de vrijdag is het vaak
drukker met soms wel 15 kinderen. Dit lijkt natuurlijk weinig, maar de kinderen komen uit
verschillende groepen. Het is dan fijn om met 2 collega’s aanwezig te zijn, zodat de ene collega de
kleuters kan opvangen die komen en de andere collega gaat dan vaak naar een klaslokaal om te
werken aan het huiswerk dat de kinderen hebben meegenomen.
Wanneer de kinderen in de klas zitten ben ik met mijn reguliere werkzaamheden op mijn kantoor
bezig. Om 10 uur gaan we even met de kinderen samen fruiteten en drinken. Soms in de teamkamer,
wanneer we met een paar zijn en voldoende afstand kunnen houden en anders in ’t Slootje.
Na het fruiteten gaan de kinderen vaak even naar buiten toe. Frisse neus halen. Om 11.15 is er
wisseling van de wacht en komt een andere collega het overnemen. Op deze manier kunnen we ook
beschikbaar blijven voor de kinderen die thuis aan het werk zijn en vragen hebben.
Tussen de middag eten we gezellig met elkaar een broodje en kletsen we wat. Een aantal kinderen
wordt soms al opgehaald. In de middag worden ook wel spelletjes gedaan, of even geknutseld, of
lekker gespeeld.
Het is fijn om dagelijks even een paar collega’s te zien en te spreken. We houden af en toe een
vergadering online en wanneer ik een collega wat langer niet heb gezien of gesproken bellen we
even om te horen hoe het gaat. We houden in de gaten hoe het met de kinderen gaat, wat goed gaat
of wat moet worden bijgesteld. Wie extra zorg nodig heeft en hoe we dat kunnen regelen.
Ik zie dat de collega’s ook enorm hun best doen om het onderwijs op afstand zo goed mogelijk vorm
te geven. Ieder op een manier die bij hem of haar past afgestemd op de groep. We krijgen enorm
veel informatie vanuit allerlei verschillende bronnen, met allerlei ideeën en tips hoe om te gaan met
deze situatie. We maken hierin beredeneerde keuzes met de beste intenties. Fijn om te zien hoe
iedereen betrokken is. Ik probeer te ondersteunen waar dit nodig is.
Na schooltijd ga ook ik eerder weg dan normaal. In een hele lege school alleen werken is minder leuk
dan wanneer er nog kinderen en collega’s zijn en dan ga ik thuis nog wel even verder. Het werken
thuis houdt momenteel niet echt op. Ook ’s avonds sta ik nog “aan”. In het weekend probeer ik hier
wel echt rekening mee te houden en vrij te nemen. Maar het is soms wel “onrustig” in het hoofd,

omdat we niet precies weten waar we aan toe zijn. Gelukkig hebben we door BLP geleerd dat je met
een growth mindset moet kijken. Wat hebben we nog wel…… in plaats van wat hebben we niet.
Dus geniet ik vooral van kleine geluksmomenten. En die zijn er gelukkig nog.
En hopelijk mag ik u en de kinderen weer op school begroeten na deze turbulente onzekere periode,
ook al zal dit waarschijnlijk gefaseerd gaan.
Een lieve groet,
Jeanette Tanja

NIEUWS VANUIT DE GROEPEN
Groep 1 en groep 2
Kapotte fietsen en karren
Bij het buitenspeelmateriaal van de kleuters zijn wat karren en fietsen stuk. Zo is er een stuurkar met
een los stuur, wat fietsen waar het stuur van los zit en bij een andere stuurkar splintert de plaat waar
de kinderen op kunnen zitten.
Is er iemand die handig is en deze materialen voor ons wil repareren? Aanmelden kan bij Yvonne:
y.zijlstra@obsderiemsloot.nl
NIEUWS VAN EXTERNEN
In de bijlage een flyer van De Woudvlinder voor moederdag.
In de bijlage een brief van de bibliotheek.
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