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Nieuwsbrief  Nr. 21. 

Schooljaar 2019-2020 

Vrijdag 27.03.2020. 

 
Thuiswerken 1. 

  

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

Deze week zijn we gestart met ‘leren op afstand’. Het is voor ons 

allemaal even wennen. Allereerst een compliment aan u voor uw 

inzet en betrokkenheid. Ik realiseer mij dat u misschien zelf thuis 

moeten werken voor ‘de baas’ en plotseling ook van school nog een portie 

(t)huiswerk ontvangt. Dat kan druk en stress opleveren en dat is niet de 

bedoeling. Als team streven we er nog steeds naar om de hoeveelheid werk en 

de druk voor u zo beperkt mogelijk te houden. Twee uur per dag per kind een 

basisprogramma van rekenen, taal-spelling, technisch- en begrijpend lezen voor 

de midden- en bovenbouw. Daarnaast een aantal keuzemogelijkheden via Gynzy 

of kleine extraatjes zonder dat dit moet. U kunt dat zelf het beste bepalen. 
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Het MT van de Kring vergaderde deze week nog één keer op school en gisteren 

voor het eerst op afstand. Begin volgende week is er weer een nieuwe afspraak 

gemaakt. Doel is zo dicht mogelijk op alle processen te zitten en samen met de 

collega’s de lijntjes naar elkaar en naar u kort te houden en te zorgen voor een 

goede afstemming. 

Volgende week wordt besloten of de scholen weer open gaan of niet. We zullen 

op de ingeslagen weg doorgaan wanneer we langer gesloten blijven. Behalve op 

schoolniveau is er ook op stichtingsniveau veel overleg tussen de scholen en 

directies onderling. U ontvangt daarom opnieuw een nieuwsbrief van onze 

nieuwe bestuurder. 

Zelf mis ik het directe contact, de smalltalk bij de deur, die kleine, persoonlijke 

momentjes van verbinding die zo vanzelfsprekend zijn en nu ineens wegvallen. 

Ik realiseer mij dat er ook thuis, bij veel gezinnen ineens belangrijke vragen zijn. 

Je bent ZZP-er, hoe gaat het nu verder? Een goed lopende onderneming valt stil. 

Wat gaat dit betekenen? Ziekte komt heel bedreigend dichtbij. Op de Kring 

hebben we ouders die werken in vitale sectoren. Allemaal grote vragen en 

verantwoordelijkheden onder extreme omstandigheden. Ik wens u heel veel 

sterkte en wijsheid toe. 

 

Met vriendelijke groet, Edo. 

 

Thuiswerken2. 

 

 Zoals u weet kunnen wij vanuit school terugkijken wat uw kind heeft 

gedaan binnen Gynzy. De leerkracht geeft feedback op inhoud en proces 

van het werk aan de leerling. U wordt door de leerkracht geïnformeerd 

wanneer er waarover feedback is gegeven. Zo kunt u thuis volgen wat de 

leerkracht meldt over uw kind. Overigens worden niet alle kinderen 

dagelijks allemaal voorzien van een terugkoppeling. Er wordt een keuze 

gemaakt welke kinderen een opmerking krijgen. In de praktijk blijkt dit 

een tijdrovende klus te zijn. Een bericht van de leerkracht kan uiteraard 

ook een positieve of stimulerende inhoud hebben. 

 In tegenstelling tot vorige week ontvangt u op vrijdag de weektaak voor 

de komende week. Op school sluiten we de oude weektaak digitaal af en 

zetten de nieuwe weektaak open.  

 Het digitale werken, communiceren en checken kost veel tijd. We zijn er 

momenteel behoorlijk druk mee. We hebben daarom afgesproken dat we 

het weekend vrij zijn en houden voor andere zaken. U mag dus gerust een 

mail sturen op zaterdag maar die wordt pas op maandag beantwoord.  

 U krijgt thuis de mogelijkheid geboden om gebruik te maken van twee 

programma’s nl. De Rekentuin en De Taalzee. U ontvangt via de leerkracht 

een gebruikersnaam en wachtwoord. De naam doet al vermoeden waar 

het programma inhoudelijk over gaat. Beide programma’s passen hun 

niveau aan aan de leerling. Dat noemen we dan in onderwijstaal ‘adaptief’. 

De leerlingen kennen hun inlognaam en wachtwoord.   
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 Ouders van onze jongste leerlingen (groep 1-2) zijn door de leerkrachten 

ook voorzien van een  weekbrief met daarin de leer- en ontwikkeldoelen. 

Er is een link met Pinterest doorgegeven en De Rekentuin is ook 

beschikbaar voor de kleuters. Per thema waaraan gewerkt wordt is er, op 

verzoek van ouders, ook een werkboekje meegestuurd. De eerste 

berichten zijn positief en er wordt hard gewerkt door de kanjers uit de 

onderbouw! 

 Voor komende week zijn een aantal Google Hangouts afspraken gemaakt. 

Via de leerkracht van uw kind ontvangt u daar een schema/indeling van. 

 

 
Schoolkamp groepen 8. 

 

Ons schoolkamp hebben we, na overleg, kunnen verschuiven naar een latere 

datum. Die is nu vastgesteld op 29, 30 juni en 1 juli. Dit onder voorbehoud van 

de actuele adviezen van het RIVM en de GGD. 

 
 

Ziekmeldingen. 

 

Wij proberen op afstand uw kind te volgen in de zaken die hij/zij thuis maakt. We 

kunnen ook zien dat kinderen soms geen werk maken. Daar kunnen allerlei 

redenen voor zijn. Mocht uw kind ziek zijn en niet aan zijn of haar weektaak 

kunnen werken wilt u dit dan doorgeven aan de leerkracht(en)? Dank daarvoor! 
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Bijbelverhalen. 

 

Ineke en haar man (meester!) Henk vertellen voor de komende week twee 

Bijbelverhalen uit onze methode Kind op Maandag. Zo nemen zij onze kinderen 

digitaal mee op weg naar het feest van Pasen. De linkjes om de verhalen te 

bekijken treft u hieronder aan. Met dank alvast aan Ineke en Henk voor dit 

extraatje!! 

 

https://youtu.be/wpCH75F0Mhw 

 

https://youtu.be/waX5X49TJV0 

 

Herdenking 4 mei. 

 

Via de gemeente Utrechtse Heuvelrug ontvingen wij bericht dat alle activiteiten 

rond de herdenking van 4 mei a.s. in Driebergen niet doorgaan. De Kring zou 

daar een bijdrage leveren. Alles is verschoven naar volgend jaar. 

 

Noodopvang. 

 

Komende week wordt een tweede locatie voor noodopvang geopend voor 

Driebergen. Deelnemers zijn: De Zonheuvel, De Uilenburcht, De Coolsma en De 

Kring. De noodopvang wordt aangeboden vanuit De Kring locatie Akkerweg. Deze 

locatie zit samen met de SKDD in één gebouw en dat biedt voordelen. Ilona de 

Wild (SKDD) en Edo regelen de praktische zaken en de personele bezetting. De 

SKDD blijft eerste aanspreekpunt voor ouders die van deze voorziening gebruik 

willen maken. De noodopvang is noodopvang en nadrukkelijk bedoeld voor 

mensen in cruciale beroepen (gezondheidszorg, hulpdiensten, politie en andere 

door de overheid aangewezen diensten). U dient bij aanmelding van uw kind een 

werkgeversklaring te overleggen waaruit blijkt dat u onmisbaar bent op uw 

werkplek. 

In de bijlage bij deze nieuwsbrief treft u daarover extra informatie aan. 

 

 

https://youtu.be/wpCH75F0Mhw
https://youtu.be/waX5X49TJV0

