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Hierbij ontvangt u onze 2-wekelijkse nieuwsbrief!  

Getroffen worden wij door alle berichten in het nieuws over de ernst van de verspreiding van het coronavirus. In gedachten leven wij mee 
met iedereen die hiermee te maken heeft. Ook met alle zorgverleners, die met man en macht alles inzetten om ervoor te zorgen dat zo-
veel mogelijk mensen het mogen overleven en we met ons allen dit virus te boven komen. Aan het begin van deze nieuwsbrief willen we 
benadrukken dat de gezondheid en veiligheid van iedereen bovenaan staat. Daarna komen de praktische gevolgen waar we mee te ma-
ken hebben. Belangrijk vinden we het om dit te benoemen. Desondanks willen we voor het maatschappelijk belang door laten gaan, wat 
door kan gaan. Daarom vindt u in deze nieuwsbrief ook weer veel praktische informatie.  

Premier Rutte heeft dinsdag bekendgemaakt dat de scholen nog zeker t/m de meivakantie gesloten zijn.  

Wij realiseren ons dat dit veel vraagt van u als ouders. Wij, als team, zijn blij met onze ouders,             
ook jullie verdienen een applaus! 

Wij blijven u op de hoogte houden via Mijn School van alle actuele ontwikkelingen. Mocht u 
desondanks met vragen zitten, stel ze, geen vraag is te veel in deze tijd! 



 

Het is drie weken geleden dat de scholen sloten en we begonnen met het ‘thuisonderwijs’. Op maandag 16 maart maakten we hiervoor 
onze plannen en op dinsdag 17 maart konden we al van start gaan. Hulde aan de leerkrachten die zo snel alles op konden zetten. Maar 
ook hulde aan u als ouders hoe u samen met uw kind(eren) het thuisonderwijs opgepakt heeft en nog steeds elke dag oppakt! Wat lukt, 
dat lukt, en wat niet lukt, lukt niet, zeiden we tegen elkaar. En wat is er veel gelukt! Ondanks het werk of andere zaken die uw aandacht 
ook vragen. De meesten hebben een ritme gevonden, dat werkbaar is. Het was, is en blijft zoeken naar de beste vorm en daar zijn wij in 
samenwerking met u ook mee bezig geweest in de afgelopen weken. Er is veel gebeurd qua ontwikkelingen in het ‘thuisonderwijs’. Drie 
weken geleden communiceerden wij eigenlijk alleen nog via Mijn School, inmiddels zijn er een aantal communicatiemiddelen bij gekomen, 
zoals de chatfunctie bij Snappet en Zoom. Vooral Zoom helpt ook voor de sociale contacten met de leerkracht en de leerlingen onderling, 
die ook belangrijk zijn in deze periode.  

V.w.b. de leerstof hebben we in de afgelopen weken gekozen voor een combinatie van herhaling van de leerstof en het voorzichtig aan-
bieden van nieuwe leerstof. Omdat de periode nu langer gaat duren en de tijd op school tot het einde van het schooljaar beperkt wordt, 
willen wij vanaf nu met alle groepen graag het programma vervolgen, zoals we dat ook op school zouden doen, om de einddoelen van dit 
jaar zoveel mogelijk als het kan te halen. We realiseren ons dat er dan ook instructies nodig zijn. Die willen we in de komende weken 
daarom structureel gaan aanbieden. We zullen daarvoor gebruik maken van instructiebladen, instructiefilmpjes en beeldbellen via Zoom. 
We kijken per groep en leerling welke manier hiervoor het beste is. De leerkrachten laten in hun week- en dagberichten weten hoe de 
instructies gegeven worden. We hebben in de afgelopen weken hier de eerste ervaringen mee opgedaan en zijn enthousiast over alle 
mogelijkheden.  

Uiteraard blijft gelden ‘wat lukt, dat lukt en wat niet lukt, lukt niet’. Maar als iets niet lukt, horen we het graag. Omdat het heel fijn zou 
zijn, als uw zoon/dochter de geplande lessen in de komende weken kan volgen om zo goed mogelijk, ondanks deze periode, dit schooljaar 
af te sluiten en aan het volgende schooljaar te kunnen beginnen.  

De communicatie in deze is heel erg van belang. Ondanks de fysieke afstand willen we toch graag zo kort mogelijke lijnen. We merken 
dat via de chatfunctie en Zoom de lijnen korter zijn geworden. Steeds meer wordt er direct gecommuniceerd met de leerlingen in plaats 
van met u als ouders, via de chatfunctie van Snappet en Zoom. We blijven zoeken naar hoe dit nog meer en beter kan. Ook proberen we 
eenduidig te communiceren via de verschillende kanalen. De leerkracht laat ook weten via welke weg gecommuniceerd wordt en waar u 
of uw kind de nodige informatie of materialen kunt vinden. Als u in de communicatie knelpunten ervaart, horen we dat ook graag! We 
waarderen de ideeën die u hiervoor aandraagt! Ook in deze tijd geldt: we hebben elkaar nodig en samen bereiken we het meest!  

Voor het overzicht, zetten we hieronder de algemene afspraken betreffende de organisatie van het thuisonderwijs puntsgewijs nog eens 
op een rijtje: 

• We vervolgen het lesprogramma om zoveel mogelijk de einddoelen voor dit schooljaar te bereiken.  

• Voor de kleuters worden de activiteiten in ‘padlet’, een overzicht gezet, dat naar de ouders gestuurd wordt.  

• Groep 3 heeft voor het aanvankelijk lezen en rekenen een schriftelijk aanbod, waarbij instructie wordt gegeven door middel van de 

zogenoemde ‘thuislessen’ en Zoom.  

• Vanaf groep 4 werken we met Snappet, waarin per kind het lesprogramma staat. Instructies worden gegeven via instructiebladen, 

instructiefilmpjes en Zoom. Daarnaast worden er instructies in kleine groepjes of individueel gegeven via Zoom en de chatfunctie van 
Snappet.  

• Naast de lees-, taal- en rekenlessen worden er ook andere activiteiten aangeboden, die naar keuze uitgevoerd worden. Onder andere 

worden er door Jeanet en Robin via filmpjes beweegactiviteiten aangeboden.  

• Voor de leerlingen van de plusklas stuurt Alieke op woensdagmorgen (de gebruikelijke plusklas-morgen) een extra opdracht naar de 

betreffende kinderen.  

• Van de leerkracht van uw kind ontvangt u via Mijn School via week- en dag-berichten de groepsberichten. Daarbij wordt ook de taak-

brief/het lesprogramma gestuurd.  

• Naast de groepsberichten kunnen er individuele berichten gestuurd worden via de Postvak-berichten.     

• Elke dag ontvangt u een update van de nieuwe berichten van die dag.  

• Via de chatfunctie van Snappet kunnen er direct vragen gesteld worden aan de leerkracht die er die dag voor de groep is, waarop zo 

snel mogelijk een antwoord gegeven wordt.  

• Dagelijks wordt Zoom opengesteld voor het contact met de leerkracht en klasgenoten op de tijden die de leerkrachten in hun berich-

ten aangeven.  

• Een aantal keren per week zoekt de leerkracht contat met u of uw kind om de nodige vragen te stellen of te horen hoe het gaat en 

hij/zij nog iets voor u of uw kind kan betekenen.  
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• Een aantal keren per week zoekt de leerkracht contat met u of uw kind om de nodige vragen te stellen of te horen hoe het gaat en 

hij/zij nog iets voor u of uw kind kan betekenen.  

• De leerkrachten zijn op hun werkdagen in ieder geval bereikbaar en beschikbaar tijdens de gebruikelijke schooltijden, van 8.15-14.15 

uur. Uiteraard kunt u buiten die uren, net als anders, ook uw berichten sturen, maar zal het niet altijd lukken om gelijk daarop te rea-
geren. Ook onze andere werkzaamheden willen wij zoveel mogelijk uitvoeren, waardoor wij daarvoor ook de gebruikelijke tijd aanhou-
den.  

• Als u knelpunten ervaart in de communicatie horen we dat graag!  

Mochten er nog vragen zijn over bovenstaande informatie of andere zaken in deze bijzondere periode, dan horen wij het graag! Maakt u 
zich zorgen over uw kind(eren), zijn er andere bijzonderheden of ervaart u knelpunten, ook dan horen wij het graag.  

Met vriendelijke groeten,  

namens het team,  

Ineke Neerhof (zelf altijd bereikbaar via 06-12643247 / i.neerhof@vco-oostnederland.nl of Mijn School) 

 

 

Vanaf a.s. dinsdag, 7 april, kunnen kinderen en ouders ook met juf Jeanet "zoomen", en wel op twee momenten in de week:  elke dinsdag 
en donderdag van 11.00-11.30 uur ben ik online en met het ID- nummer  692 123 2100 te bereiken. Zoomen kunt u (met uw kind) doen 
via de volgende stappen:  

1) Ga naar de website zoom.us 

2) Klik op ‘Join a meeting’ 

3) Voer het ID-nummer in.   

Zie het als een bewegingstussendoortje, of even een gesprekje wat je aan het doen bent aan "bewegen in je achtertuin" of heb je mis-
schien briljante bewegingsideeën voor Robin en mij.  

enne... er kunnen er maximaal 100 in!  

Hopelijk tot gauw allemaal!  

Juf Jeanet 

 

 

Kinderen van wie de ouders (beide) een vitaal beroep hebben, kunnen tijdens deze bijzondere periode een beroep doen op opvang op 
school. Als één van beide een vitaal beroep heeft, wordt er verwacht dat er voor eigen opvang van de kinderen wordt gezorgd, maar als 
dat niet lukt, is een kind welkom bij op school. De onderwijsassistenten vangen de betreffende kinderen op. Mocht u gebruik willen ma-
ken van deze opvang, dan kunt u dat, zo gauw u het weet en het liefst uiterlijk de dag ervoor, doorgeven aan Ineke, telefonisch of via de 
app (06-12643247) of via de mail (i.neerhof@vco-oostnederland.nl) of Mijn School. Ditzelfde geldt voor de BSO en het KDV.  

Voor de gezondheid en veiligheid in de noodopvang zijn de volgende aanvullende gezondheidsmaatregelen ingevoerd:  

• Halen en brengen bij de deur  

• Kinderen worden gebracht door 1 persoon  

• Houd 1,5 meter afstand van elkaar  

• Kinderen en ouders zonder klachten 

• Het afscheid is kort.  
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Nu de school nog langer gesloten blijft, komen een heel aantal 
activiteiten in de komende weken te vervallen. Wat hadden we 
allemaal op de planning staan? 

• het concert Willem Friso-kapel groep 7/8 op 7 april 

• het Voetbaltoernooi op 8 april 

• de Excursie van de groepen 6 en 6-7 op 15 april 

• de Cito-toets van 15 t/m 17 april 

• Girlsday op 15 april 

• het Verkeersexamen op 22 april 

• de Koningsspelen op 24 april 

• het touwtrektoernooi op 13 mei 

Voor het verkeersexamen wordt nog gekeken of dit eventueel 
later kan plaatsvinden. Ook de wandel4daagse gaat niet in de ge-
plande week door. Er wordt overlegd of deze op een later moment 
zal plaatsvinden. Zodra hierover meer bekend is, zullen we u dat 
laten weten. 

 

 

Het bestuur heeft samen met andere schoolbesturen in Enschede 
een brief geschreven met informatie over een aantal zaken naar 
aanleiding van vragen over de maatregelen rond de coronacrisis. 
Zie hiervoor de bijlage.  

 

 

Op de maandag en dinsdag vervangt juf Richelle 
Schulte juf Joanne in groep 5. Haar vervangingspe-
riode duurt tot en met volgende week. Daarna kan 
juf Wendy op de genoemde dagen juf Joanne ver-
vangen, zodat zij de hele week in de groep kan zijn. 
Dat betekent dat we komende dinsdag, op haar 

laatste invaldag bij ons, afscheid nemen van Richelle. Heel erg 
bedankt voor je tijd en inzet, ook in de afgelopen ‘digitale’ weken, 
voor groep 5 op het Sterrenpalet!  

 

 

Corona en niet naar school... hoe ga je daarmee om? De GGD 
denkt daar ook over mee. Als bijlage vindt u een brief namens 
Maria Krabbenborg, onze jeugdverpleegkundige, die ook in deze 
tijd voor u bereikbaar is. Haar contactgegevens vindt u in de brief.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij zetten even een aantal tips voor u op een rijtje: 

• 

Complimenten aan al onze papa's en/of mama's voor hoe ze ons 
allemaal helpen bij het thuiswerken! Een filmpje speciaal voor 
jullie: https://www.youtube.com/watch?v=fVGQ14RAKG0 

Doet u ook mee aan de "Berenjacht"? Als je een leuke foto hebt, 
stuur je die dan op?  Er is nu ook gratis een app over het boek "We 
gaan op berenjacht" via deze link: https://kleutersdigitaal.nl/
project/we-gaan-op-berenjacht 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

•  

Op onze Padlet staan weer nieuwe activiteiten en linkjes. Zo is er 
oa een link voor (gratis) letterspelletjes, link spelideeën met Duplo 
of Lego, werkbladen letters schrijven, Engelse liedjes, 'ik mis je 
kleurplaten bijgekomen. Padlet groep 2A: https://nl.padlet.com/
ckoning2/lentepasen 

•  

Om fit te blijven en om je niet te vervelen hebben meester Robin 
en juf Jeanet weer nieuwe filmpjes gemaakt: 

• Ren je rot spel:   https://youtu.be/HtbeBNP0aZo 

• Touwtje springen in een minuut:  https://youtu.be/
jrH3xHOSiH4 

• Levelspel: https://youtu.be/0eLgO_vCM7Y 

Veel beweegplezier! Sturen jullie foto's ? 

Groetjes Meester Robin en Juf Jeanet 

• 

Vanwege het coronavirus zijn er geen muzieklessen meer op 
school. Maar gelukkig heeft juf Siebrig van Heel die bij ons les-
geeft in de groepen 1 t/m 5 haar site opengezet en stuurt zij elke 
week een link met nieuwe lessen voor alle kinderen op school. Dus 
voor groep 1 t/m 8! https://www.leskwartier.nl 

• 

De broer van juf Carolien geeft normaal workshops game design 
op basisscholen. Hij kan dit nu niet doen. Daarom heeft hij film-
pjes gemaakt om de basis aan iedereen uit te leggen. Hij doet dit 
op een hele leuke manier. Zie de volgende link voor de eerste uit-
leg: https://www.youtube.com/watch?
v=n1d4UKNWMBo&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=fVGQ14RAKG0
https://kleutersdigitaal.nl/project/we-gaan-op-berenjacht
https://kleutersdigitaal.nl/project/we-gaan-op-berenjacht
https://nl.padlet.com/ckoning2/lentepasen
https://nl.padlet.com/ckoning2/lentepasen
https://youtu.be/HtbeBNP0aZo
https://youtu.be/jrH3xHOSiH4
https://youtu.be/jrH3xHOSiH4
https://youtu.be/0eLgO_vCM7Y
https://www.leskwartier.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=n1d4UKNWMBo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=n1d4UKNWMBo&feature=youtu.be
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Misschien had u de hekken al gezien rondom het oude schoolge-
bouw aan de Huenderstraat? Woensdag is de gemeente met de 
sloop van het gebouw begonnen.  

Daar liggen toch een heel aantal herinneringen.... 

 

 

Ook in deze tijd willen we natuurlijk de nieuwe leerlingen welkom 
heten. Een paar dagen voordat de school dicht ging, kwam Duuk 
bij ons op school, in groep 4.  

Noë (groep 2A) en Lis (peutergroep) kwamen met hun ouders naar 
Eibergen verhuizen.  

En Fiep is 4 jaar geworden en hoort nu 
bij groep 0/1C!  

Allemaal van harte welkom en samen 
met jullie ouders een heel fijne tijd op 
het Sterrenpalet gewenst!  

 

 

De Palmpaasoptochten kunnen niet doorgaan maar...we kunnen 
wel creatief blijven! 

De Protestantse Gemeente Eibergen-Rekken nodigt alle kinderen 
die het leuk vinden om een Palmpaasstok te maken uit om dit te 
doen en een foto daarvan voor zondag 5 april op te sturen naar: 
website@pkneibergen-rekken.nl.  

Voor elke zelfgemaakte Palmpaasstok, voorzien van naam, die als 
foto wordt aangeleverd, doneert de Diaconie van de gemeente 
Eibergen-Rekken €10,- aan het Kinderhospice Binnenveld in de 
Glind, waar ernstig zieke kinderen korte of langere tijd kunnen 
verblijven. 

Graag wel even aangeven of de foto met naam op de website/
Facebook en kerkblad van de gemeente geplaatst mag worden. 
We hopen op veel foto’s en een mooi bedrag! 

Ideeën voor de palmpaasstok zijn te vinden  op:   https://
jongprotestant.protestantsekerk.nl/werkvormen/palmpasenstok/  

 

Dominee Eveline Struijk 

 

 

 

 

 

 

 

De bibliotheken zijn en blijven, net als de scholen, nog een tijd 
gesloten, een begrijpelijke maatregel. 

Om tóch een boek te kunnen lezen (we zitten immers al zoveel 
achter ons beeldscherm) hebben de bibliotheken besloten om het 
mogelijk te maken op bepaalde tijden boeken op te halen bij de 
bibliotheekvestigingen. 

Vanaf woensdag 8 april start de Bibliotheek Oost-Achterhoek met 
een afhaalservice voor bibliotheekleden: de AfhaalBieb. Leden 
kunnen vanaf 8 april via onze website boeken bestellen en op vas-
te tijden ophalen. 

De coronacrisis heeft ook de leesbevordering in de klassen stilge-
legd.  

Het blijft belangrijk om elke dag minimaal een kwartier voor te 
lezen of zelf te lezen. Kinderen die plezier hebben in lezen, gaan 
meer lezen, gaan daardoor steeds beter lezen en blijven lezen. 
Lezen heeft een bewezen positief effect op woordenschat, spel-
ling, begrijpend lezen en schrijven. 

Gelukkig zijn er genoeg online-initiatieven waarmee je ook thuis 
met lezen, schrijven en boeken aan de slag kunt. Op onze website 
www.oostachterhoek.nl en in de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt 
u een selectie van de (tijdelijke) gratis activiteiten rond online lees-
bevordering. We vullen de site regelmatig aan met nieuwe tips: 

• Tips van de bibliotheek 

• Nog meer thuisblijftips

• Tips van online BIEBlab

Omdat de BIEBlabs in onze bibliotheken momenteel helaas niet 
door kunnen gaan, bieden we jullie online BIEBlabs. Suzette ver-
rast je elke woensdag en vrijdag met een nieuw filmpje en activi-
teit  

 

 
U vindt onder Documenten de volgende bijlagen:   

• Poster Aanvullende gezondheidsmaatregelen nood-

opvang

• Informatiebrief bestuur (VCO)

• Brief GGD 

• Online bronnen voor taal- en leesplezier 

mailto:website@pkneibergen-rekken.nl
https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/werkvormen/palmpasenstok/
https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/werkvormen/palmpasenstok/
https://www.oostachterhoek.nl/
http://www.oostachterhoek.nl
https://www.oostachterhoek.nl/bnl/jeugdbibliotheek/digitale-content.html
https://www.oostachterhoek.nl/corona/overige-thuisblijftips.html
https://www.oostachterhoek.nl/BIEBlab/onlinebieblab.html
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