Januari / februari 2021
Maandag 28

Dinsdag 29

Woensdag 30

Week
53
Maandag 4
Week
1

Alleen noodopvang

Maandag 11
Week
2

Alleen noodopvang

Maandag 18
Week
3

Alleen noodopvang

Maandag 25
Week
4

Week
5

Alleen noodopvang

Maandag 1
Alleen noodopvang

Dinsdag 5
Alleen noodopvang

Dinsdag 12
Alleen noodopvang

Dinsdag 19
Alleen noodopvang

Dinsdag 26
Alleen noodopvang

Dinsdag 2
Alleen noodopvang

Woensdag 6
Alleen noodopvang

Woensdag 13
Alleen noodopvang

Woensdag 20
Alleen noodopvang

Woensdag 27
Alleen noodopvang

Woensdag 3
Alleen noodopvang

Donderdag 31

Vrijdag 1

Oudjaarsdag

Nieuwjaarsdag

Donderdag 7

Vrijdag 8

Alleen noodopvang

Donderdag 14
Alleen noodopvang

Donderdag 21
Alleen noodopvang

Donderdag 28
Alleen noodopvang

Donderdag 4
Alleen noodopvang

Zaterdag 2 /Zondag 3

Zaterdag 9 /Zondag 10

Alleen noodopvang

Vrijdag 15

Zaterdag 16 /Zondag 17

Alleen noodopvang

Vrijdag 22

Zaterdag 23 /Zondag 24

Alleen noodopvang

Vrijdag 29

Zaterdag 30 /Zondag 31

Alleen noodopvang

Vrijdag 5
Alleen noodopvang

Zaterdag 6 /Zondag 7

VANUIT DE SCHOOLLEIDING
De afgelopen week is in alle opzichten een ‘bewogen week’
geweest. Afgezien van het gevallen kabinet vanwege de
‘toeslagen affaire’, mijn interview bij radio NPO1 in ‘Met het
Oog op Morgen’ en de inauguratie van de 46e president van
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de Verenigde Staten, was er weer veel informatie met
betrekking tot de coronapandemie…….
Zondag kregen we het bericht dat de scholen voorlopig
gesloten blijven tot 8 februari. Dit was opnieuw een
teleurstelling….. en we hadden het wel verwacht…..maar
stiekem hadden we toch gehoopt dat we open zouden
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kunnen.
De wanhoop bij ouders en verzorgers neemt toe en dat is erg

In deze nieuwsbrief:
Vanuit de schoolleiding

verdrietig om te constateren. We zijn bereid om mee te
denken binnen de gezinssituaties, maar de noodopvang
stroomt vol en dat is ook niet de bedoeling.

o

Noodopvang

Het is voor mij elke week, en meestal dagelijks, een puzzel

o

Uitleen laptops

wie van de leerkrachten, wanneer in de noodopvang kan

o

Nieuwe digiborden

begeleiden en welke kinderen wel of niet in de noodopvang

o

Biblionet Groningen

kunnen worden geplaatst.

o

Wordt lid van de BIEB

Ik wil rekening houden met de veiligheid van iedereen, maar

o

Voortgezet Onderwijs

dat wordt steeds lastiger. Verderop in deze nieuwsbrief staat
meer over de noodopvang bij ons op school.
Binnen ons team hebben wij voortdurend overleg over hoe
wij het onderwijs willen vormgeven nu de scholen langer
gesloten blijven. De groepen onderling overleggen met
elkaar en stemmen hun aanpak, daar waar het kan, op
elkaar af. We zijn blij dat we als school, met relatief veel
leerlingen, naar verhouding kleine groepen onderwijzen. (Er
zitten gemiddeld 20 leerlingen van (ongeveer) dezelfde
leeftijd in één groep en dat is prima te behappen voor de
leerkrachten.)
We zijn ons er van bewust dat het niet meevalt om
thuisonderwijs te verzorgen, maar we moeten nog even
volhouden en samenwerken èn lukt het niet, dan is er

morgen weer een nieuwe dag. U bent in de eerste plaats de
ouder of de verzorger van uw kind en niet de leerkracht.
Uw kind heeft instructie (uitleg) nodig van de leerkracht. Een
leerkracht heeft ervoor geleerd om de leerstof op
verschillende manieren uit te leggen. Als een kind de leerstof
niet begrijpt, kan een leerkracht de leerstof in kleine stappen
op een andere manier uitleggen. Een leerkracht weet dat
geduld belangrijk is en ook hier geldt: lukt het niet, dan is er
morgen weer een dag. De leerkracht weet welke
onderwijsbehoeften uw kind nodig heeft en houdt daar
rekening mee bij het aanbieden van de leerstof. Daarnaast
weet de leerkracht hoe uitgestelde aandacht werkt bij ieder
individueel kind.
Dat het thuisonderwijs ervoor kan zorgen dat er spanning
kan ontstaan in de relatie met uw kind is iets waar u als
ouder rekening mee dient te houden. Het is lastig om het
thuiswerken en het zorgen voor andere gezinsleden te
combineren met thuisonderwijs. U hoeft thuis niet de hele
dag naast uw kind te zitten om met het huiswerk te helpen,
maar vraag aan uw kind wat het voor huiswerk heeft en zeg
wanneer uw kind online moet. Op school zit de leerkracht
ook niet steeds bij uw kind om mee te helpen, dus dat hoeft
thuis ook niet.
Wel is het belangrijk om een vast ritme aan te houden voor
wat betreft het opstaan op een vaste tijd, pauze te nemen op
gezette tijden en vooral door het thuiswerken af te wisselen
met ontspanning, bijvoorbeeld buitenspelen. In onderstaande
link staan tips voor ouders/verzorgers over het
thuisonderwijs.
https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Ouders/Meerinformatie/Thuisonderwijs
Ik hoop, en ik denk velen met mij, met het licht aan het
einde van de tunnel in zicht, dat we gauw weer naar school
kunnen.
Blijf gezond en zorg voor uw veiligheid en voor de veiligheid
van anderen……

Anita Klompsma-Bolk
Directeur OBS De Vlinder

•

Noodopvang
Als schoolteam krijgen wij steeds vaker de vraag of een kind naar de noodopvang mag
komen.
Over de invulling van een dag op de noodopvang bestaat vaak een verkeerd beeld. Veel
ouders denken dat er in de noodopvang les wordt gegeven, zoals op een normale
schooldag. Dat is niet zo, omdat de noodopvang, in principe, niet wordt gedaan door de
leerkrachten die voor de groep staan. Op onze school wordt de noodopvang veelal
gedaan door de vakleerkrachten, de onderwijsassistenten en het
onderwijsondersteunend personeel van Interschool, De Klimop en De Vlinder.
Af en toe is er een leerkracht aanwezig, maar er wordt geen les gegeven zoals op een
gewone schooldag. Wel kunnen de kinderen hun huiswerk meenemen en daaraan
werken. Er zitten verschillende leeftijden bij elkaar en er wordt veel (buiten) gespeeld.
Wij realiseren ons dat het lastig is om thuisonderwijs te geven als ouder, maar wij willen
u verzoeken alleen noodopvang aan te vragen als u een cruciaal beroep heeft en
buitenshuis moet werken.
Voor kinderen die in een kwetsbare situatie thuis zitten, kan altijd een aanvraag
ingediend worden bij de directeur. De directeur zal vervolgens (eventueel met de
hulpverlenende instantie) kijken waar hulp noodzakelijk is en wat de school hierin kan
betekenen.
We proberen de noodopvang zo klein mogelijk te houden om ook zo de besmettingskans
te beperken. (In de bijlage vindt u een beslisboom als handreiking bij het bepalen of uw
kind naar de noodopvang kan bij verkoudheidsklachten.)
De noodopvang kan alleen worden aangevraagd bij de directeur via de mail. Het
mailadres is: directie.devlinder@o2sv.nl.

•

Uitleen laptops
Indien u thuis niet de beschikking heeft over een computer, dan kunt u via
directie.devlinder@o2sv.nl een aanvraag doen om een laptop te lenen. We hebben nog
een beperkt aantal laptops die we kunnen uitlenen.

•

Nieuwe digiborden
Er is ook leuk nieuws! Alle klassen zijn voorzien van een nieuw digibord!
Op dinsdag 19 januari heeft het schoolteam een korte cursus
gehad en we zijn super enthousiast over wat we met deze
digiborden kunnen doen. Het is onvoorstelbaar hoe geavanceerd
de techniek is en wat je allemaal kunt toepassen.
Het nieuwste van het nieuwste en we zijn er erg blij mee!

•

Biblionet Groningen
Vanuit Biblionet Groningen is er een online aanbod voor de Nationale Voorleesdagen via
Facebook Live. In de bijlage een flyer, waar helaas niet de laatste 2 hieronder genoemde
data (27 en 29 januari) op vermeld staan.
•

Woensdag 27 januari 10.00 - 10.30 uur: BoekStart
Voorleeshalfuurtje ‘Coco kan het!’

•

Vrijdag 29 januari 18.30 - 19.00 uur: Voorlezen in het
donker (verhaaltje voor het slapengaan).

Boek van het jaar 2021: ‘Coco kan het!’
Veel plezier bij het kijken en luisteren tijdens de livestream!
•

Word lid van de BIEB
Als uw kind lid wordt van de bibliotheek, dan krijgt u een gratis vingerpoppetje van Coco
www.biblionetgroningen.nl/lidworden.
Nog een reden om lid te worden van de bibliotheek is dat uw zoon of dochter het hele
jaar kan genieten van prentenboeken. Reserveren van boeken kan via de website en
afhalen kan tijdens de afhaaluren in de bibliotheek
https://biblionetgroningen.nl/afhaalservice
Kinderen tot 18 jaar zijn gratis lid en de Groningse bibliotheken hanteren geen boetes.
In de bijlagen bij deze nieuwsbrief vindt u informatie over de Nationale Voorleesdagen.

•

Voortgezet Onderwijs
De leerkrachten van groep 8 ontvangen in deze periode informatie vanuit het voortgezet
onderwijs over de (online) voorlichtingsdagen. In de bijlagen bij deze nieuwsbrief vindt u
de informatie vanuit de RSG Ter Apel, onze enige voorziening voor voortgezet onderwijs
in deze regio. Ook voor de groep 7 leerlingen kan dit al interessant zijn.

Met vriendelijke groet,
Schoolteam OBS De Vlinder.

