
 

 

Darwinjournaal 15, 01 april 2020 
 

 

Beste ouders/ verzorgers, 

Als eerste wil ik beginnen met grote waardering uit te spreken voor u; ouders en verzorgers van 

‘onze’ kinderen. Waardering voor de manier waarop u de uitdaging hebt opgepakt om voor uw 

kinderen opvang te vinden en ze te begeleiden bij hun schoolwerk. Naast de enorme klus om alle 

ballen in de lucht te houden, hoop ik dat u de extra tijd met uw kinderen ook als ‘quality-time’ hebt 

kunnen beleven. 

Zoals u gisteren ongetwijfeld heeft gehoord blijven de scholen langer dicht. In ieder geval tot 28 april 

wat in de meivakantie valt. Tot de meivakantie is de school daarom gesloten.  Gelukkig hebben we 

de afgelopen weken daar in ons achterhoofd rekening mee gehouden en ons gericht op het 

organiseren van  verantwoord onderwijs op afstand. Alleen you-tube filmpjes kijken en werkbladen 

maken is niet effectief zonder een passende instructie van de juf.  

We hebben de afgelopen weken een lesaanbod aangereikt dat de eerste week vooral gericht was op 

het herhalen van lesstof en het bezig blijven met schoolse taken.  

De tweede week hebben we het digitale interactieve thuisonderwijs vormgegeven. Eerst moesten de 

leerkrachten dat leren, daarna kon dat met de kinderen worden geoefend. In groep 7/8 ging dit zo 

snel goed dat er in de tweede week al is gestart met interactieve instructie van de rekenlessen. 

Afgelopen week zijn ook groep 4-5-6 daarmee gestart en komende week al ook groep 3 les krijgen 

via Teams van hun eigen juffen Anita en Floortje op een vaste tijd. 

We beperken ons tot de hoofdvakken taal (waaronder spelling en begrijpend lezen) en rekenen. Elke 

dag staat er een half uur instructie gepland in de groepen 4 t/m 8 voor beide onderdelen. Daarnaast 

hebben de kinderen verplichte verwerkingsopdrachten en extra opdrachten.  

Voor de kinderen in groep 3 wordt ook aandacht geschonken aan aanvankelijk technisch lezen. Van 

de kinderen die in de Hommelgroep (hardop lezen) zitten of in de stilleesgroep lezen staat het 

technisch lezen ook op het dagelijkse lesprogramma, maar zonder begeleiding van de leerkracht. Het 

blijft heel belangrijk dat alle kinderen minimaal 20 minuten per dag lezen! 

Soms zal er geen instructie zijn, omdat we het nog belangrijker vinden dat de kinderen verbinding 

houden met de juf en met elkaar. Dat kan bijvoorbeeld door een gesprek te hebben met elkaar over 

hoe het thuis werken gaat of een spelletje gezamenlijk te doen. We vinden de verbinding met de 



kinderen belangrijk. Daarom zijn alle kinderen de tweede week ook gebeld door de juffen. We zullen 

dat regelmatig blijven doen. 

We verwachten dat alle kinderen online zijn op de aangeven tijden. Mocht dat niet kunnen meld dit 

dan de dag ervoor aan de leerkracht via de mail, of bij ziekte bijvoorbeeld, op de dag zelf (voordat de 

online les begint) bij de leerkracht via een mail. 

Mocht uw kind niet zijn ingelogd of niet actief meedoen, dan wordt u gebeld door de leerkracht. 

Mogelijk zijn er problemen waarmee we kunnen helpen. 

Het verlengen van de maatregelen zoals gisteren door premier Rutte is medegedeeld betekent dat 

iedereen nog beperkt is in zijn/haar bewegingsvrijheid. Dat kan in het gezin spanningen oproepen. 

Mogelijk lopen de spanningen dusdanig op dat u of uw kind hierover wil praten of hulp nodig heeft. 

Het kan ook zijn dat u signalen opvangt van gezinnen in uw omgeving waar de situatie erg lastig lijkt 

te worden. Ik vraag u in deze gevallen contact op te nemen met onze interne begeleider en 

vertrouwenspersoon Veronique van Raaij. U kent haar mailen, dan neemt zij contact met u op. 

Veronique.vanraaij@opmaatgroep.com. 

De leerkrachten blijven zoveel mogelijk vanaf thuis werken. De school blijft daardoor niet of heel 

moeilijk bereikbaar. U kunt altijd met vragen terecht bij de leerkracht van uw kind of bij de directie: 

saskia.vanduijnenmontijn@opmaatgroep.cpm U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld. Wij helpen 

u graag! 

 

Externe organisaties bij wie men terecht kan: 

• Kindertelefoon: 0800-0432 

• Veilig Thuis: kan ook anoniem: 0800-2000  

• Sterk Huis, heeft een chatfunctie via hun site https://www.sterkhuis.nl 

• Contour de Twern: 013-5839999; adviespunt@contourdetwern.nl  https://www.t-helpt.nl 

• Externe vertrouwenspersoon :irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl 

 

De school blijft indien nodig opvang bieden aan kinderen waarvan ouders werken in vitale 

beroepen. U kunt een aanvraag voor opvang doen via de mail: darwin@opmaatgroep.com 

of saskia.vanduijnenmontijn@opmaatgroep.com 

 

Nogmaals dank ik voor uw begrip en voor uw support. Hieronder ziet u enkele voorbeelden 

van leuke activiteiten en die thuis worden gedaan en worden gedeeld met de juffen. Blijf 

dat doen, we genieten ervan! 

Ik wens u veel succes en geduld de komende weken en bovenal hoop ik dat u en de mensen 

waar u van houdt gezond blijven. 

Met vriendelijke groet, 

 

Saskia van Duijnen Montijn 

Directeur 
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Groep ¾: 

 

 

 



In groep 5/6 zijn de meeste kinderen al goed thuis in het werken met Teams. De kinderen zijn vrijwel 

allemaal aanwezig tijdens de instructies en daar is de juf erg trots op! Ook hebben zij enkele 

challenges gedaan, waarbij kinderen een foto mochten doorsturen. Op deze foto zie je verschillende 

gewichten van licht naar zwaar gesorteerd.  

 

 

We zijn erg trots op jullie als ouders, want dat thuis werken valt zeker niet mee…  

 

 

 



 

 

Maar we moeten er nog even tegenaan… hou vol! 

 


