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Januari 2021 

Nieuwsbrief  

We zijn het nieuwe jaar anders gestart dan we gehoopt hadden… helaas geen fysiek 

onderwijs, maar onderwijs op afstand. Gelukkig hebben we de nodige ervaringen opge-

daan en zetten we elke week stappen vooruit. We beseffen dat het thuisonderwijs veel 

vraagt. Het vraagt (thuiswerkende) ouders om ook hun kind (eren) te begeleiden; het 

vraagt leerlingen zich goed te focussen; het vraagt leerkrachten de juiste balans te vin-

den. Iedereen doet enorm zijn best en dat wordt beloond. Leerkrachten worden don-

derdag tijdens de studiedag getrakteerd. 

De kinderen hebben maandag in hun thuiswerkpakketje een                                            

kleine verrassing aangetroffen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We verwachten volgende week meer duidelijkheid te kunnen 

geven over het onderwijs na 8 februari.  

 

 

Even bijpraten:  

 

Belangrijke data 

Donderdag 27 januari: studiedag 

Week van 1 februari: adviesgesprekken groep 8 (online) 

Maandag 15 tot en met vrijdag 19 februari: vakantie 
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Tijdens de BVL vergadering van vorige week is uitgebreid gesproken over het 
praktisch verkeersexamen voor leerlingen uit groep 7 en 8. Het is op dit mo-
ment niet in te schatten hoe de situatie rondom het coronavirus zich ontwikkelt 
en of er meer mogelijk is in april. Mocht het al mogelijk zijn, vergt de organisa-
tie een behoorlijke tijdsinvestering en allerlei extra maatregelen op de dag zelf. 
Daarom is besloten dit schooljaar géén praktisch verkeersexamen voor leer-
lingen uit de gemeente Dongen te organiseren.  
 
Leerkrachten zijn voornemens het theoretisch gedeelte af te nemen in de   
groepen 7 en 8. Dit hangt af van het moment dat de scholen hun deuren weer 
mogen openen. 
 
 

 

Werkgroep Verkeer 

 

Nieuwe leesmethode groep 4 tot en met 8 

Tijdens de studiedag gaan we verder aan de slag met ons onderzoek naar een nieuwe           

leesmethode. In een eerdere teambijeenkomst is gesproken over verwachtingen van 

de nieuwe methode. Deze zijn in kaart gebracht en in onderstaand schema te lezen.  

De werkgroep gaat donderdag online lessen geven aan… leerkrachten! We zijn erg 

creatief in deze tijd en willen uiteraard de best mogelijke keuze maken. De zichtzen-

dingen worden bekeken, er worden Webinars gevolgd, lessen gegeven en software 

pakketten vergeleken. In mei 2021 wordt het besluit genomen zodat we in het nieuwe 

schooljaar kunnen gaan starten. 
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Thuisonderwijs 

Wat wordt er hard gewerkt door jullie! We krijgen dagelijks een 
heleboel reacties en talloze leuke filmpjes en foto’s. Hierbij wat 
beelden voor jullie: 

 

 

 

 

Nieuws vanuit de oudercommissie 
 

 

Helaas mogen de kinderen nog niet naar school. Dat betekent dat er door 

ons voorlopig geen activiteiten georganiseerd kunnen worden. Als de kin-

deren weer naar school mogen, kunnen de werkgroepen een aangepast 

programma gaan maken. Het is nog even afwachten dus, maar we hopen 

de kinderen snel weer te mogen zien. 

 

 

 


