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Onwerkelijk, balans, bizar, weegschaal… 
Zo maar een aantal woorden die ik de afgelopen dagen zelf 
veel gebruikt heb, maar ook veel voorbij heb horen 
komen. Wat komt er een hoop op ons allemaal af.  Binnen 
het team merk ik dat we steeds meer in een soort van 
ritme komen. Ondanks dat iedereen het liefst zo snel 
mogelijk weer naar school gaat (als de situatie dat 
uiteraard toelaat), vindt iedere leerkracht steeds beter 
zijn weg in het geven van thuisonderwijs. Wij hopen dat 
dit ook voor u geldt. En waar nodig zijn wij er met elkaar 
om u hierbij te helpen. Laten we er met elkaar het beste 
van blijven maken!  
 
Afhalen werk 
Afgelopen maandagochtend mochten de ouders van de 
kinderen van de groepen 3 t/m 8 de schriftjes en de 
werkboekjes komen ophalen. Het was wel even spannend, 
want zoals wel vaker in de afgelopen weken; we deden dit 
voor de eerste keer. Uiteindelijk verliep het allemaal heel 
soepel en waren er rond een uur of 12.00 uur bijna alleen 
nog maar lege tafels in ’t Klokhuis. We zijn blij dat er nu 
weer in de eigen schriftjes gewerkt kan worden, dit 
vergemakkelijkt het onderwijsproces voor ons en voor u 
thuis!  
 
Google for Education 
Op school wordt steeds meer gewerkt met Google. Wij 
werken niet met de consumentenversie, maar met de 
versie voor het onderwijs. Deze versie voldoet aan alle 
strenge AVG-eisen. Google mag geen gegevens verzamelen 
van uw kind.  Wij beperken ons tot de tools waar we een 
verwerkersovereenkomst mee hebben.  
 
Niet alleen bij ons op school, maar wereldwijd neemt het 
gebruik van de Google Apps ontzettend toe. Dit zorgde er 
deze week onder andere voor dat de linkjes die we 
verstuurden voor de videobijeenkomsten niet altijd meer 
werkten. Wij hopen dat deze bug snel opgelost wordt. 
Excuses voor het ongemak. 
 

 
Bijles 
In de afgelopen week gaf meester Mathijs ter Bork, 
voormalig leraar van het jaar en nu werkzaam bij IVN, aan 
alle kinderen van de bovenbouw een live BIJ-les. Een les 
over wilde bijen, die de leerlingen thuis konden volgen en 
waar ze vervolgens zelf thuis mee aan de slag konden 
gaan, erg tof! 

 
Paasactiviteit 
Vanochtend hadden de kinderen van groep 1/2 toch nog 
een paasactiviteit. De juffen hebben allemaal een verhaal 
voorgelezen over hele bijzondere eitjes en aan het eind 
toverde de paashaas live allemaal eitjes in de kamers van 
de kinderen.  

 
En waar zijn de schooleitjes dan gebleven… 
De reeds aangeschafte eitjes zijn afgelopen week door 
leden van de OV naar de bewoners en het personeel van 
verzorgingshuis De Hullen gebracht.  
 

 
Agenda 
Do 09-04 INFO #13 
Vr 10-04 Start paasvakantie t/m 13-04 
Wo 22-04 MR-vergadering 
Vr 24-04 INFO #14 

Start meivakantie t/m 08-05 

Klik hier voor de digitale jaarplanner. 

Klik hier voor een overzicht van activiteiten  
die geen doorgang vinden. 
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