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2021 
Activiteitenoverzicht 

Week    
1 Maandag 4 januari Eerste schooldag in het jaar 2021 
2 Maandag 11 januari Start afname van de toetsen van Cito-leerlingvolgsysteem 

groepen 2 t/m 7 
3 Vrijdag 22 januari Vergadering leerlingenraad 
4 Woensdag 27 

januari 
Studiedag Alberdingk Thijm Scholen 

6 Vrijdag 12 februari Vergadering leerlingenraad 
7 Donderdag 18 

februari 
Verslag mee naar huis 

 Vrijdag 19 februari Carnavalsviering 
Om 11.45 uur begint de voorjaarsvakantie voor alle groepen 

8 22 febr. t/m 26 febr.  Voorjaarsvakantie 
   

 
Een nieuw jaar 
Het jaar 2021 is begonnen: het team wenst jullie een lief en bovenal gezond jaar toe! 
 
Vanaf maandag zien en horen we het merendeel van de kinderen online. Soms nog wat 
opstartproblemen her en der met het inloggen, maar inmiddels is iedereen bij de ochtend- 
en middagsessies. En wat doen jullie kinderen het goed: microfoons uit, handen opsteken 
of een handje aanklikken als je iets wil zeggen. In de bovenbouw is de chatfunctie binnen 
cloudwise actief (dit is los van de chatfunctie die aanstaat bij een Meet) en het is 
hartverwarmend om te lezen hoe de kinderen elkaar helpen met opdrachten: het leren van 
en met elkaar viert hoogtij! In de onderbouw hebben we gehoord, dat kinderen soms al iets 
eerder inloggen om zo alvast even met elkaar te kunnen kletsen. Ook onze jongste kleuters 
genieten van het online samenzijn elke dag: hoe fijn om je juf dan weer even te zien en te 
horen. Deze generatie kinderen raakt al heel vertrouwd met het online ‘meeten’;-).  
 
In vergelijking met de vorige sluiting raakt ons team nog meer ingespeeld op het aanbieden 
van onlineonderwijs. De vaardigheden om ook online een goede instructie neer te zetten, 
breiden zich uit en we leren hierin veel van elkaar: we kunnen enthousiast worden als we 
nieuwe mogelijkheden hebben ‘ontdekt en uitgeprobeerd’ binnen Cloudwise en dit delen 
met collega’s. We hebben begrepen dat ook thuis de ervaring van de vorige lockdown 
maakt dat sommige zaken ‘makkelijker’ gaan; een ieder heeft zijn eigen ‘werkplekje’ thuis 
weer gevonden. Er wordt dan ook hard gewerkt thuis en dat dat anders is dan op school, is 
duidelijk. Bepaalde specifieke vakken, zoals bewegingsonderwijs, kunstzinnige vorming, 
muziek, IPC, Kanjertraining, ed. zijn minder makkelijk aan te bieden online en dat maakt dat 
een dag op school anders gevuld is dan nu thuis. We zijn weer heel blij hoe jullie de kinderen 
helpen bij het leren thuis, want het is weer een heel gepuzzel om alles te regelen!   
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Hoe verder? Dinsdag 12 januari maakt het kabinet bekend of de sluiting van de scholen 
verlengd gaat worden. In het nieuws circuleert, dat er een verlenging zal worden 
aangekondigd van twee weken. Mocht dat officieel bevestigd worden, dan krijgen jullie in 
de loop van volgende week informatie hoe een en ander dan wordt ingevuld: wat betreft 
nieuwe roosters en werk ophalen. 
 
Aangepast activiteitenoverzicht 
De sluiting betekent dat de nodige activiteiten, vermeld op de jaarplanner niet of later zullen 
plaatsvinden. De afname van de toetsen van het cito leerlingvolgsysteem zal op een later 
moment gaan plaatsvinden. Over vieringen, zoals Carnaval en op de iets langere termijn het 
schoolfeest en kamp van de bovenbouw gaan we bedenken hoe we deze op een 
verantwoorde manier kunnen laten plaatsvinden.  
 
Nieuwe website 
De nieuwe website is online! Leuk, als u deze bezoekt en reacties zijn altijd welkom. 
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Tot slot….. 
Een spannend, een leuk of een grappig boek lezen? De schoolbibliotheek is verplaatst naar 
Laarderweg 86A, bij Barend en Willemijn van der Heiden. Jullie kunnen een berichtje sturen 
naar de moeder van Julius en Juna Signer saskia@signer.nl en dan kan je een 
bibliotheekbezoekje brengen. Mocht langskomen lastig zijn, dan kan het boek ook 
thuisbezorgd worden. Wat een service; dank aan deze ouders voor dit leuke initiatief en hun 
inzet!!  
Dan worden de eerste beelden van thuiswerken gedeeldJ.  
Blijf gezond en tot gauw!  
 
Een fijn weekend gewenst! 
 

         
 
 
 


