Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Vanmorgen ontving u een brief vanuit het stafbureau van IJsselrijk. In deze e-mail leest u
meer over onze werkwijze tot 18 januari 2020.
Kerstviering
Zoals u weet zouden we de kerstviering komende vrijdagochtend doen. Dit gaat
natuurlijk nu niet lukken.
Daarom hebben alle groepen vanmiddag de kerstviering gehouden. Fijn dat we op deze
wijze alsnog het Kerstfeest konden vieren.
We danken de leerkrachten voor de flexibiliteit en energie wat ze hebben gestoken in het
organiseren van de kerstviering.
Afscheid juf Jacomijn
Juf Jacomijn zou morgen afscheid nemen ook dit hebben we kunnen verplaatsen naar
vandaag.
We hebben 13,5 jaar kunnen genieten van de talenten van juf Jacomijn. Zij was een
versterking voor onze school.
We willen juf Jacomijn ontzettend bedanken voor haar inzet en enthousiasme. We
wensen haar alle goeds en Gods nabijheid toe in de rest van haar leven.
Juf Geerke
Vandaag is het ook de laatste werkdag, van dit schooljaar, voor juf Geerke. Ze gaat met
verlof tot en met de zomervakantie.
We wensen juf Geerke een goede tijd en Gods zegen toe en natuurlijk veel succes met de
laatste loodjes.
Materialen
Vandaag hebben we zoveel mogelijk materialen meegegeven.
Er moeten nog aanpassingen gedaan worden in de softwarematige aansturing van de
Chromebooks. Op dit moment werken de Chromebooks alleen op school. We hopen dat
dit uiterlijk morgenochtend is omgezet.
Woensdag tot en met vrijdag
De komende dagen waren op school normaal gesproken dagen geweest waarop we
samen bezig zouden zijn met het kerstfeest, met het afronden van bepaalde zaken en het
afscheid van juf Jacomijn. Het gewone werk zou nog wel doorgaan, maar beperkt. De
leerlingen krijgen van hun juf of meester instructies voor wat er deze week nog moet
gebeuren. We houden het thuiswerken deze week beperkt. Het team gebruikt deze tijd
om zich voor te bereiden op de twee weken na de kerstvakantie.
Vanaf 4 januari 2021
Vanaf 4 januari gaan we over op de aanpak van de vorige lockdown. De leerlingen en/of
hun ouders krijgen van de groepsleerkrachten instructies over het werk wat online of in
werkboeken en op werkbladen gedaan kan worden.

Dagopeningen
Natuurlijk missen we de reguliere dagopening in de groep. Altijd een goed begin van de
dag, waarbij de Bijbel open gaat, we samen zingen en bidden. We willen graag weer
verwijzen naar de websites die we ook in de vorige lockdown hebben gedeeld:
www.dehenkieshow.nl en/of https://reformatorischeomroep.nl/gemist/driestar-journaal
De Henkie Show maakt nog steeds nieuwe afleveringen. Het Driestarjournaal is gestopt,
maar er zijn nog 10 afleveringen te bekijken via bovenstaande link. U kunt natuurlijk zelf
hier keuzes in maken die het meest aansluiten bij uw gezinssituatie.
Leren
De groepsleerkrachten van uw kind delen met u en uw kind het lesmateriaal wat
geoefend kan worden. Deze informatie volgt dus via de juf of meester van uw kind. De
werkwijze is ongeveer gelijk aan de werkwijze in maart/april van dit jaar.
We hebben in de vorige lockdown heel grote verschillen gezin tussen de manier waarop
kinderen met hun werk zijn omgegaan. Het volgen van instructies en nieuwe lesstof is
best redelijk goed gebeurd, maar het inoefenen en automatiseren is bij veel kinderen een
aandachtspunt. Er zijn voorbeelden van leerlingen die in januari 2020 op het gemiddelde
niveau van hun groep konden lezen en die na de lockdown een jaar achterstand hadden.
Deze kinderen zijn dus qua leestempo en nauwkeurigheid een half jaar achteruit gegaan
in plaats van een half jaar vooruit.
Het is dus erg belangrijk om de twee weken na de kerstvakantie goed te benutten voor
het automatiseren. Eigenlijk is dit gewoon het oefenen van sommetjes en het maken van
veel leeskilometers. Het is belangrijk dat hier voldoende tijd aan wordt besteed. Hierbij
zijn stillezen, voorlezen en samen lezen erg belangrijk. We hopen dat u hier de komende
weken ook tijd voor vrij kunt maken. Ook het samen aan tafel op een vel papier even tien
minuten oefenen van eenvoudige sommen op tempo is een waardevolle aanvulling op
het standaard lesmateriaal wat we vanuit school op zullen geven.
We hopen dat u op deze manier meehelpt om te zorgen dat leerlingen de lesstof goed
inoefenen. De leerlingen zijn per slot van rekening straks in ieder geval weer een maand
lang thuis. We hopen dat we op deze manier zoveel mogelijk een ‘zomervakantiedip’
midden in het schooljaar voorkomen.
Contact school-leerling-ouders
Vanuit de school zullen we in de twee weken na de kerstvakantie de contacten met thuis
op orde proberen te houden. Dit doen we telefonisch of via een livestream. Op hun
werkdagen zijn leerkrachten minimaal bereikbaar van 09:30 uur tot 12.00 via Parro of email voor het geval er bij ouders of leerlingen vragen zijn.
Opvang
In de periode van de schoolsluiting zullen we ook weer opvang regelen. U heeft eerder
deze dag informatie gekregen.
U kunt zich hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar noodopvang@triangelrouveen.nl. Wilt u hier duidelijk in vermelden om welke leerling(en) de aanvraag is en

met welke reden? De opvang is bedoeld voor ouders met vitale beroepen of leerlingen
die om wat voor reden dan ook in een kwetsbare situatie zitten.
Het is dit jaar al vaak genoeg gezegd: 2020 is een bijzonder jaar. We wensen u een goede
periode toe met uw gezin en de mensen om u heen en we wensen u veel zegen voor de
kerstdagen en de start van het nieuwe jaar.
Mocht u iets willen delen of willen overleggen, schroom dan niet om contact te leggen
met de leerkracht van uw kind.
Tijdens werkdagen is de directie bereikbaar via e-mail en telefoon en in noodgevallen
kunt u natuurlijk ook altijd bellen.
Met vriendelijke groet,
Mede namens het team,
Lianne Timmerman

