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Jaargang 32 nummer 10 INFO 29-01-2021 
 

 
Tussenevaluatie afstandsonderwijs 
Uiteraard hopen we dat we heel snel weer allemaal naar 
school toe mogen. Maar tot die tijd zullen we doorgaan 
met het geven van afstandsonderwijs. Om een goed beeld 
te krijgen hoe dit tot dusverre verloopt, is er afgelopen 
vrijdag een vragenlijst uitgezet onder alle ouders. Deze 
lijst is ingevuld door maar liefst 121 ouders. Wij willen 
iedereen die de lijst heeft ingevuld bedanken.  
 
De stellingen konden beantwoord worden met helemaal 
niet mee eens (1) tot helemaal mee eens (5). Dit heeft de 
volgende resultaten opgeleverd: 
 

1 Het is voor mij duidelijk wat school van mij 
verwacht. 

4,3 

2 Ik heb duidelijk zicht op het schoolwerk van 
mijn kind. 

4,3 

3 Ik moet mijn kind echt aansturen in de 
schooltaken. 

3,1 

4 Er is voldoende ondersteuning vanuit school.  4,2 

5 Ik heb voldoende werk voor mijn kind.  4,2 

 
De ouders die de vragenlijst hebben ingevuld zijn over het 
algemeen heel positief over hoe het afstandsonderwijs 
verloopt. Ten opzichte van de vorige periode zijn er veel 
verbeteringen. De dagelijkse instructiemomenten worden 
ontzettend gewaardeerd, dit geeft een hoop structuur. De 
inzet vanuit school om waar mogelijk te helpen en 
begeleiden wordt als heel prettig ervaren. ⟫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
⟫ Vanuit de tips en opmerkingen uit de vragenlijst en de 
bevindingen van het team zijn een viertal veranderingen 
doorgevoerd:  
 
Meerdere ouders uit groep 1 en 2 geven aan dat ze 
materiaal (werkboekjes) missen, waarin de kinderen snel 
met iets aan de slag kunnen. Werkbladen sluiten niet altijd 
aan bij de spelende en ontdekkende manier van leren van 
kinderen uit de groepen 1 en 2, maar ze geven naast de 
andere Classroomopdrachten wel een stuk houvast.  Om 
aan deze wens tegemoet te komen is er een Coco-
werkboekje samengesteld. Het werkboekje is in .pdf 
geplaatst in de Classroom. Daarnaast hebben ouders de 
mogelijkheid gekregen om een geprinte versie van school 
op te halen. 
 
De kinderen uit de groepen 1 en 2 zagen tot afgelopen 
dinsdag in de Meet alleen de kinderen uit het groepje dat 
aan het begin is samengesteld. We hebben er in eerste 
instantie voor gekozen om deze structuur vast te houden, 
zodat iedereen wist waar hij of zij aan toe was. Er is nu 
gehusseld. Gisteren hebben de kinderen elkaar voor het 
eerst in de andere groepjes ontmoet. 
 
Uit meerdere opmerkingen bleek dat het prettig zou zijn 
als de weekplanning voor de groepen 3 t/m 8 eerder 
zichtbaar wordt, zodat er meer tijd is om alles thuis goed 
voor te bereiden. Vanaf nu wordt de weekplanning 
uiterlijk zondag om 12.00 uur geplaatst in de Classroom.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naast dat er taal-, reken- en spellinginstructies worden 
gegeven, worden er ook allerlei andere activiteiten 
georganiseerd. Er werd de afgelopen week onder andere 
petje op-petje af gespeeld (in allerlei varianten), er werd 
gebingood, gequizd en er werd veel voorgelezen. Het in 
contact blijven met elkaar vinden wij met elkaar erg 
belangrijk. Daarom hebben de groepen 3 t/m 8 deze week 
of volgende week ook in kleine groepjes of individueel 
gesprekjes met de kinderen. ⟫ 

 
Agenda 
Vr 29-01 INFO #10 
Ma 01-02 Ouder- en kindgesprekken groep 8 (hele 

week) 
Vr 12-02 INFO #11 

 

Klik hier voor de digitale jaarplanner. 
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⟫ Tot slot: ondanks dat we elkaar nauwelijks meer in 
levende lijve treffen, hebben we elkaar (kinderen, ouders 
en school) nog veel meer nodig dan anders. Het is 
ontzettend fijn om te merken dat dit heel vaak heel goed 
lukt. Mocht u nou wel tegen iets aanlopen of een vraag 
hebben, schroom dan vooral niet om contact op te nemen 
met de leerkracht van uw kind. 
 
Cito-toetsing groepen 3 t/m 8 
De toetsen die normaalgesproken in deze tijd zouden 
worden afgenomen zijn tot nader order uitgesteld. 
Afhankelijk van wanneer de scholen weer open gaan, 
wordt deze opnieuw ingepland. Uiteraard houden we u 
hiervan op de hoogte.  
 
Coco, je kan het! 
Nadat er vorige week werd voorgelezen door de juffen uit 
de groepen 1 en 2, mochten de kinderen aan de slag met 
het knutselen of tekenen van hun eigen Coco. Ieder kind 
dat een exemplaar inleverde maakte kans op een mooie 
leesprijs. Onderstaand een kleine greep uit de 
inzendingen. 

 
Onder toeziend oog van de kinderen in de noodopvang 
werd er vanochtend uit iedere groep een winnaar 
getrokken. En de winnaars zijn …. tromgeroffel …. 
 

Groep 1/2a Celina Lanting 

Groep 1/2b Romeijn van der Veen 

Groep 1/2c Lynn Scholten 

Groep 1/2d Lente van Veenen 

   
Zeer binnenkort zullen deze kinderen hun prijs 
ontvangen.  
 
Vreemde vogels uit groep 5b/6a 
En daarmee bedoelen we niet de kinderen, maar de mooie 
tekeningen die zij de afgelopen week gemaakt hebben. Juf 
Inge heeft hier een mooie videocompilatie van gemaakt. 
 
 
 
 

Afhaalmoment en speurtocht groep 3 
De leerlingen uit de groepen 3 gaan als een speer door de 
boekjes, dit betekende dat er vandaag en gisteren voor de 
tweede keer een afhaalmoment moest worden 
georganiseerd. Tijdens dit afhaalmoment werden de 
kinderen door de juffen en de meester uitgedaagd om een 
rekenspeurtocht rondom de school op te lossen. Al snel 
stroomden de goede antwoorden van deze toppers 
binnen.  

 
 

Tips voor thuis  

 
Vogels tellen 
Wie doet er ook mee aan de Nationale Tuinvogeltelling? 
Tel op vrijdag 29, zaterdag 30 of zondag 31 januari één 
keer een half uur de vogels in jouw tuin of balkon. De 
Nationale Tuinvogeltelling wordt sinds 2001 
georganiseerd door Vogelbescherming Nederland en 
Sovon Vogelonderzoek Nederland. Dankzij de 
Tuinvogeltelling weten we hoe vogels in de winter onze 
tuinen gebruiken. Met die informatie kunnen de vogels 
beter geholpen en beschermd worden. Doe ook mee; het 
is leuk en nuttig! Klik op de afbeelding om naar de website 
van de vogeltelling te gaan.  

 
Elke dag iets leuks 
Hoe houd je het leuk met elkaar? Juist in deze tijd is het 
goed om leuke dingen met elkaar te doen. Zit je even 
zonder inspiratie, dan kan deze pagina van het Nederlands 
Jeugdinstituut u helpen.  
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Zegt het voort: Open huis Rondleidingen op afspraak 
Dit jaar kunnen we helaas geen open huis organiseren. Uiteraard willen we wel nieuwe ouders de mogelijkheid geven om 
kennis te maken met De Poolster. Daarom worden er rondleidingen gegeven op afspraak.  
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