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Vooraf 
Wat een tegenvaller was het voor ons, en 

waarschijnlijk ook voor u, toen we hoorden dat vanaf 

morgen alle scholen weer dicht moeten. 

In de klassen was het de laatste dagen gezellig en 

sfeervol. Er werd druk geoefend voor het kerstfeest 

en de kinderen maakten de mooiste kerstwerkjes. 

Omdat de kerstviering op woensdagavond nu niet 

door kan gaan, hebben we de viering vandaag in de 

klas gehouden. Verder zijn we vandaag druk bezig 

geweest om ons voor te bereiden op een paar weken 

thuisonderwijs. We hopen echt dat we op 18 januari 

de schooldeuren van De Rank weer open kunnen 

zetten. Tot die tijd moet het schoolwerk weer thuis 

gebeuren. We begrijpen heel goed dat we de 

komende weken weer veel van u, maar ook van de 

kinderen gaan vragen. Maar als we het samen doen, 

gaat het echt wel goed komen. 
 

Deze week geen schoolwerk 
Omdat het voor iedereen weer schakelen is, hebben 

we besloten om deze week de kinderen vrij te geven 

van hun schoolwerk. Dit is ook het advies van de PO-

raad. Normaal gesproken zouden we deze dagen ook 

druk bezig zijn met het oefenen voor het kerstfeest 

en het maken van de laatste kerstwerkjes. Wilt u toch 

iets met uw kinderen doen, dan kunnen ze op 

Ambrasoft aan de slag met rekenen en spelling. 

Kinderen weten zelf heel goed hoe dit werkt. Ook 

krijgen de kinderen een boekje mee met wat 

kerstpuzzels e.d. En laat ze vooral elke dag ook een 

poosje lezen. 

 

Hoe starten we op na de vakantie 
Als school waren we al een beetje voorbereid op deze 

situatie. Daarom hadden alle leerkrachten al een 

thuiswerkpakket voor één week klaarliggen. De 

kinderen hebben dit pakket vandaag mee naar huis 

gekregen. Het is de bedoeling dat ze daar de eerste 

week na de vakantie uit gaan werken. 

Dit pakket bestaat voornamelijk uit herhalingswerk en 

zal dus voor de kinderen bekende stof zijn. Zijn er 

toch nog vragen over het werk dan kunnen die aan 

de leerkracht gesteld worden. In deze week zijn ze 

vanaf 9.00 uur tot 14.00 uur  bereikbaar voor alle 

vragen. 

De Bijbelverhalen en psalmen zijn nog niet verwerkt 

in dit thuiswerkpakket. Via de mail krijgt u een 

planning met de Bijbelverhalen en psalmen voor de 

eerste week na de vakantie.   

 

Vanaf 11 januari digitaal 
Vanaf maandag 11 januari gaan we via teams les 

geven. Vanaf groep 3 hebben alle kinderen de eigen 

laptop meegekregen. Ze krijgen vanaf deze week op 

een vast tijdstip een uur instructie bij rekenen, taal, 

spelling, lezen en evt. de zaakvakken. Na dit uur 

instructie kunnen ze zelfstandig aan het werk. Zijn er 

dan nog vragen dan kunnen die gesteld worden via 

teams. Vragen stellen kan deze week vanaf 12.00 uur 

tot 14.30 uur. 

De tijden van de klassikale instructie zijn: 

  Van 9.00 uur tot 10.00 uur de groepen 3,5 en 7 

Van 10.30 uur tot 11.30 uur de groepen 4,6 en 8 

Het is heel belangrijk dat kinderen op tijd klaar zitten 

voor de les. Voor de kinderen van groep 3&4 is het 

aan te raden dat u als ouders de instructie mee doet. 

U weet dan wat uw kind moet doen en kan evt. ook 

nog extra oefenen. De weekplanning krijgt u de week 

ervoor via de mail. 

 

Thuisonderwijs groep 1&2 
Voor groep 1&2 is het lastig om digitaal les te geven. 

Vanuit de enquête die we na de vorige 

thuiswerkperiode hebben gehouden, kregen we terug 

dat ouders het vooral fijn vinden als kinderen uit een 

boekje kunnen werken. Het boekje voor de eerste 

week, hebben de kinderen vandaag meegekregen. 

Op donderdagmiddag 7 januari ligt er voor de 
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kinderen een nieuw boekje klaar voor de tweede 

week. Dit mag opgehaald worden tussen 13.00 uur en 

14.30 uur in de klas. 

 

Laptop alleen voor schoolwerk! 
Vanaf groep 3 krijgen alle kinderen een laptop mee. 

U zult begrijpen dat dit kostbare apparaten zijn en 

dat wij vragen om er voorzichtig mee om te gaan. Wij 

snappen ook dat het heel verleidelijk is om de laptop  

te gebruiken voor spelletjes e.d. We willen u echter 

nadrukkelijk vragen om de laptop alleen te gebruiken 

voor het schoolwerk. 

 

Laptop klaar voor digitaal onderwijs? 
Wilt  u deze week de laptop klaarmaken voor het 

digitale onderwijs? Om in te loggen gebruikt u de 

volgende codes:  

• Gebruikersnaam:  k9  

• Wachtwoord: 9.  

• Vervolgens koppelt u de laptop aan uw eigen 

wifinetwerk.  

• Daarna installeert u Teams op de laptop.  

• De inlogcode van Teams heeft u tijdens de 

vorige lockdown gehad. Bent u die kwijt of 

werkt die niet meer, stuur dan deze week 

een mail naar meester Dirk Jan: 

dj.vanhorssen@pcbderrank.nl  

 

Thuis moeten de kinderen vooral werken in 

basispoort. 

Via Google gaat u naar:  

• thuis.basispoort.nl  U logt daar in met uw 

eigen emailadres en het wachtwoord dat u 

zelf heeft aangemaakt. Weet u uw 

wachtwoord niet meer? Klik dan op 

wachtwoord vergeten. 

In de week na de kerstvakantie zullen de leerkrachten 

van groep 3 t/m 8 een teams moment inplannen om 

te kijken of alles werkt bij iedereen. Via Parro krijgt u 

te horen wanneer dat zal zijn. 

 

 

Lezen, lezen en nog eens lezen! 
Het is heel belangrijk dat de kinderen deze periode 

veel blijven lezen. Op school doen we niet anders. 

Wilt u dit de komende weken thuis ook blijven doen?  

Elke dag minimaal een uur lezen is voor alle kinderen 

echt noodzakelijk. Zeker voor de kinderen in groep 3 

& 4!  Verdeel dit uur over een paar momenten op de 

dag. Voor kinderen in groep 1&2 is het belangrijk dat 

ze dagelijks worden voor gelezen. 

De kinderen hebben vandaag allemaal een mooi 

kerstboek meegekregen. Dus het boek is al in huis. 

Boeken ruilen en evt. ophaalmoment 
Op donderdagmiddag 7 januari is er van 13.00 uur 

tot 14.30 uur gelegenheid om een bibliotheekboek te 

ruilen. Ook kan er dan, indien nodig, nog schoolwerk 

opgehaald worden. 

Communicatie 
In deze tijd van afstand, is communicatie heel 

belangrijk. Om dit zo goed mogelijk te laten 

verlopen, willen we het volgende aan u doorgeven. 

Belangrijk schoolnieuws versturen wij altijd via de 

mail. 

Heeft u vragen aan de leerkracht dan kan dit via 

Parro. Heeft uw kind een vraag aan de leerkracht dan 

mag dat via Teams.  

In de eerste week zullen de leerkrachten van groep 3 

t/m 8  twee keer een gezamenlijk teams moment 

plannen. Dit zal als doel hebben om elkaar te 

spreken, te vragen hoe het met iedereen gaat en te 

kijken of Teams bij iedereen werkt. In de tweede 

week is er elke dag een gezamenlijk instructie 

moment. Leerkrachten spreken dat elke dag dus even 

met de leerlingen. Juf Sjoukje en juf Tineke gaan elke 

week een keer bellen met de kinderen van groep 

1&2. Dit zal waarschijnlijk via Teams gebeuren. Uw 

kind heeft kan dan even  met de juf kletsen. 

Merkt u dat uw kind meer contact momenten met de 

leerkracht nodig heeft, laat het dan weten.  

 

Tenslotte 
Zo dacht ik vorige keer week de laatste nieuwsbrief 

van dit jaar te sturen, maar zie hier, het is weer een 

heel verhaal geworden. 

We hopen dat het zo duidelijk is voor iedereen en dat 

we ondanks alles toch kunnen genieten van een 

mooie kerstvakantie. 

Ik wens u namens het team nogmaals gezegende 

kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar! 

Hartelijke groeten, 

namens het team, 

Hannie Molenaar 
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