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En toen kwam ineens het onverwachte bericht. Alles gaat dicht en ook de basisscholen sluiten na dinsdag de
deuren voor een periode van vijf weken. Dat zagen we niet aankomen. Maar wat een veerkracht ontstaat er
direct bij al onze teamleden. Iedereen ging direct in de regelstand. De leerlingen moeten optimaal onderwijs
krijgen in de twee weken dat we dicht zijn na de vakantie en we vanuit thuis het onderwijs verzorgen.
Om te zorgen dat iedereen alle informatie krijgt, heeft u vele mails en berichten in de schoolapp ontvangen. We
proberen zo duidelijk mogelijk te communiceren, maar het is veel, dat realiseren we ons.
Daarnaast vragen we ook aan u om mee te denken en open te staan voor andere oplossingen dan gebruikelijk.
Ja we realiseren ons dat het een uitdaging is, thuiswerken en kinderen onderwijzen combineren. We proberen
hier als school zo goed mogelijk rekening mee te houden, het werk beslaat gemiddeld twee uur per dag.
Het contact met de leerkracht verloopt digitaal, maar een telefoontje wordt uiteraard af en toe ook gepleegd.
Mocht u in de thuiswerkperiode vragen hebben of ergens tegenaan lopen, neemt u dan tijdig contact op met de
leerkracht(en). Laten we samen zorgen voor een optimale begeleiding van uw kind(eren).
Velen van u werken in een vitaal beroep en doen een aanvraag op de noodopvang die wij onder schooltijd aan
moeten bieden. Zoals u deze week al heeft kunnen lezen, doen wij ook een noodoproep aan u. We kunnen hele
grote groepen leerlingen niet aan. Dan moeten leerkrachten die online les moeten geven bij de noodopvang
aanwezig zijn. We vragen uw veerkracht en hulp in het meedenken, om het voor
iedereen haalbaar te maken. En weet dat het vorige keer vijf weken was, hopelijk
blijft het nu bij twee weken als we ons allemaal goed aan de maatregelen houden.
Mocht uw kind gebruik maken van de noodopvang, dan is het heel belangrijk dat zij
de inlogcodes en wachtwoorden meenemen, zodat zij aan het schoolwerk kunnen
gaan die dag.
Kerst is tenslotte de tijd van hoop en licht. Het licht in donkere dagen, we blijven het
licht voor ons zien in de vorm van de geboorte van Jezus die nacht in een stal.
We wensen u namens alle collega’s hele fijne warme dagen met een oog voor onze
naasten, ook al is dat noodgedwongen op afstand.
Bianca Steman en Patricia Hille

WEER ONLINE LESGEVEN
Inmiddels zijn alle devices en schoolmaterialen opgehaald en kunnen wij na de
kerstvakantie weer starten met het onderwijs of afstand.
De afgelopen dagen is er al hard gewerkt om het lesaanbod van gemiddeld twee uur per dag klaar te zetten en
alle voorbereidingen te treffen.
Vanaf groep 3 wordt er een basisaanbod verzorgd waarbij rekenen, taal, spelling en (begrijpend) lezen centraal
staan. Hoewel de groepen in principe hetzelfde werken, zullen er wel verschillen zijn.
Per jaargroep wordt het aanbod op elkaar afgestemd. Tussen de jaargroepen kunnen wel verschillen zijn, ieder
leerjaar heeft immers iets anders nodig. De leerkrachten stemmen daar uiteraard op af.

LESSEN HAPPY HOMEWORK INHAAlPROGRAMMA
Na de kerstvakantie zullen de lessen met het inhaalprogramma van Happy Homework gewoon doorgaan. De
lessen vinden op de reguliere tijden plaats.
Om 14:30 uur worden alle leerlingen bij de hoofdingang door de juffen opgehaald en om 16.00 uur weer bij de
deur gebracht. U hoeft niet aan te bellen, de leerkrachten van Happy Homework zorgen zelf dat zij bij de deur
aanwezig zijn om de leerlingen op te vangen vooraf aan de les en bij de voordeur te brengen om 16.00 uur.

AFSCHEID VAN COLLEGA’S
Deze week hebben we afscheid genomen van twee gewaardeerde collega’s. Laurien van Daalen uit groep 5b.
Laurien heeft - na bijna een jaar werkzaam bij ons tezijn geweest - een nieuwe uitdaging gevonden. Laurien
gaat haar kennis delen in het voortgezet onderwijs.
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Ook collega Wendy Ligthart verlaat na 16 jaar onze school. Wendy is alle
jaren een vast gezicht geweest in de onderbouw. Wendy gaat dichter bij huis
werken en in een instroomgroep.
Gelukkig hebben we beide vacatures intern op kunnen lossen. Collega Janet
Starken zal maandag, dinsdag en vrijdag in groep 5b staan, samen met
Marianne van de Berg. Feride Nalkiran komt extra werken op maandag in
groep 1-2c naast juf Annemiek. Juf Martine neemt op maandag groep 3-4
voor haar rekening, in verband met het verstrek van juf Janet naar groep 5B
We wensen beide collega’s heel veel plezier op hun nieuwe werkplek.

LEZEN
Bericht voor ouders van kinderen die oefenen met het programma Bouw!
Tijdens de vakantie en de lockdown is het belangrijk om te blijven oefenen met Bouw!.
Zeker nu de oefenmomenten op school zijn weggevallen, moet er thuis vier keer per week een kwartier per keer
geoefend worden.
Mocht uw kind een toets moeten doen, kan dat ook online. Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met
Careline Klesser (careline.klesser@atlantbo.n).
==============================================================
LEZEN, LEZEN, LEZEN
Wist u dat het heel belangrijk is dat kinderen tijdens de kerstvakantie en de lockdown blijven lezen? Zeker de
kinderen uit groep 3 en 4 moeten eigenlijk dagelijks lezen, anders is er een terugval te verwachten. Wij hopen
dat u ook nog de tijd kunt vinden om uw kind(eren) voor te lezen.

KAARTEN VOOR HET W.F. VISSERHUIS
In groep 4a ging de taalles deze week over corona en wat het voor
oudere mensen betekent en dat zij nu minder bezoek ontvangen dan
gebruikelijk.
Dit verhaal in combinatie met het verwerken van zelfstandige
naamwoorden, werkwoorden en bijvoeglijke naamwoorden was een
mooie aanleiding om de taalles een creatieve invulling te geven. Alle
leerlingen hebben een kerstwens geschreven op een zelfgemaakte
kerstkaart.
Ook de groepen 6 vonden dit een goed idee. En op deze manier zijn
er 148 kaarten door de leerlingen gemaakt. Alle kaarten zijn
uitgedeeld aan de bewoners van het W.F. Visserhuis in IJmuiden. Die
waren blij verrast met dit prachtige gebaar van de leerlingen.

BELANGRIJKE DATA
Zie ook de jaarplanning in de app.
Tot en met 17 januari scholen dicht.
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