
 

Nieuwsflits 2 (update Covid-19)             Woensdag 30 september, 2020 

Beste ouders, 

Van warme, lome en zonnige dagen verandert het buiten in onstuimig herfstweer. Terwijl 

ik deze Nieuwsflits aan jullie schrijf, hoor ik ook dat het stemgeluid van de kinderen, 

zowel buiten als binnen, overeen komt met het herfstweer;) 

We zijn blij dat de scholen nog steeds open zijn. We doen er met elkaar alles aan om dit 

zo te houden. Dat kunnen wij niet alleen; daarbij hebben we jullie hulp heel hard nodig. 

Maandag hebben jullie een mail van onze bestuurder ontvangen. We vragen aan jullie om 

deze mail goed te lezen en er ook naar te handelen. Het zou erg fijn zijn als tijdens het 

halen en brengen van de kinderen de anderhalve meter regel in acht wordt genomen.  

Het kan zijn dat kinderen en/of leerkrachten ziek thuis komen te zitten. Het blijft dus 

belangrijk dat kinderen het digitale onderwijs zo volledig mogelijk thuis kunnen blijven 

volgen. Hierover  verderop in de Nieuwsflits uitgebreidere informatie.  

In deze Nieuwsflits ook info over 

 De Kinderboekenweek woensdag 30 september t/m donderdag 8 oktober 

 Sinterklaas van vrijdag 4 december naar donderdag 3 december.  

 Kerstviering op vrijdagochtend 18 december 

 Atelierblok II 

 Klassenouderapp. 

 Thuisonderwijs 

 

 



Kinderboekenweek 2020-2021 

 

De hal is gisteren omgetoverd tot een mega leeshoek met kussens etc. Hier gaan de 

kinderen bij de open haard lekker luisteren naar het voorlezen uit boeken met het thema 

“En Toen”. Het bijbehorende boekenpakket is aangeschaft en kinderen mogen deze 

boeken uiteraard ook zelf lezen of plaatjes kijken. 

Jaarlijks krijgen de groepen een bedrag van 125,00 euro om vrij te besteden in de klas 

ten behoeve van de kinderen/klas. Een aantal leerkrachten hebben een abonnement 

aangeschaft op Quest junior, anderen hebben spellen gekocht. Een grote groep heeft het 

geld bij elkaar gelegd en we hebben dat bedrag besteed aan nieuwe boeken voor alle 

groepen. Doe-boeken, informatieboeken, de nieuwste leesboeken en Engelse boeken. Op 

de Viandenlaan zijn er twee kasten in de hal speciaal voor boeken en spellen. Ook deze 

worden aangevuld met actuele boeken. Op De Serrarislaan hebben we de Bibliotheek op 

zolder. Daar worden met regelmaat boeken “geleend’. Daarnaast zijn we bezig “het 

boek” weer meer fysiek in de klassen te brengen. De verbouwing in mei en de zomer 

2021 zal de benodigde ruimte gaan bieden om te werken met verrijdbare boekenkasten 

en leesladders. 

Neem de komende week de kinderen eens extra mee naar de Bibliotheek. Of ga dwalen 

in een boekhandel op zoek naar de magie van het kinderboek. Voorlezen en zelf lezen is 

en blijft belangrijk! 

 

Sinterklaasfeest op donderdag 3 december. 

Het Sinterklaasfeest lijkt ver weg, maar voor de agenda goed te weten dat het wordt 

gevierd op donderdag 3 december. Dit komt voor onze allerjongsten uit groep 1 beter 

uit, aangezien zij op vrijdag altijd vrij zijn. Verder hebben jullie kunnen lezen dat we met 

Roetveeg Pieten werken. Het uitgangspunt is om er een spetterend en fantastisch feest 

voor onze kinderen van te maken. Het wordt anders dan anders i.v.m. de Covid-19 

regels maar we zullen jullie de beelden niet onthouden! Zodra het programma bekend is, 

delen we dat met jullie. 

 

Kerstviering op vrijdagochtend 18 december met een kerstontbijt. 

De jaarlijkse Kerstviering is dit jaar op vrijdagochtend. Om de magie van de lichtjes te 

benadrukken zullen we ook iets eerder starten dan 8.30uur; dan is het nog donker. De 

precieze invulling is nog niet helemaal rond, maar ook bij dit feest staat voorop, dat het 

voor de kinderen een warm, feestelijk en onvergetelijk moment gaat worden! 



Atelierblok II 

 

Vorig schooljaar zijn we gestart met de ateliermiddagen. Deze ateliers bestaan uit een 

aantal wekelijks terugkerende ateliers zoals Engels, Wereldoriëntatie, lezen/rekenen in 

de groepen 3 en 4 en schrijven in de groepen 3, 4 en 5. Daarnaast bieden we ateliers 

aan op het gebied van dans, muziek, theater, techniek, handvaardigheid/tekenen, 

burgerschap, projectatelier, natuur en milieu, etc.   

Ateliers worden gegeven door onze eigen leerkrachten en zij rouleren ook over de 

diverse klassen. Tevens hebben wij externe aanbieders met een speciale expertise. Dat 

levert een mooi en gevarieerd aanbod op. In maart viel het doek voor de fysieke ateliers. 

Na de zomer zijn we weer gestart met de ateliermiddagen en een aantal van onze 

externen sluit weer aan.  

In de groepen hangen vanaf Atelierblok II magneetborden met daarop het 

atelierprogramma dat een periode van 6 weken bestrijkt. We delen via Klasbord de 

beelden. 

 

Klassenouderapp. 

Aan het begin van een nieuw schooljaar wordt er altijd een beroep gedaan op de ouders 

om zich als Klassenouder aan te melden. Fijn dat er ook dit jaar weer genoeg ouders zijn 

die, hetzij op afstand, ondersteunen en meedenken bij activiteiten. Daarnaast komen wij 

ook 4 keer per jaar bij elkaar tijdens een Klankbordoverleg. Ook ouders die geen 

Klassenouder zijn normaliter van harte welkom bij de Klankbordmomenten. Omdat de 

groep ouders te groot is om fysiek bij elkaar te komen i.v.m. de Covid-19 regelds, heb ik 

jullie gevraagd om de volgende keer een afvaardiging naar school te laten komen. Dan 

zijn we met ongeveer 10 personen en kunnen we “veilig” in bijvoorbeeld de gymzaal 

bijeenkomen. Het eerstvolgende overleg is vrijdag 6 november van 8.30-9.30 uur in de 

gymzaal of de teamkamer. Jullie ontvangen de onderwerpen waar we over in gesprek 

willen gaan de week ervoor.  

Om de lijntjes kort te houden heb ik een verzendgroep aangemaakt met daarin alle 

klassenouders. Er zijn momenten, dat wij als school snel iets met een groep, bouw of de 

hele school willen delen. De klassenouders ontvangen dan van mij het bericht en zij 

delen het met de betreffende groepen.  

 

 



Thuisonderwijs 

Vorig schooljaar hebben we ons digitale thuisonderwijs ingericht. Na wat opstartproblemen 
verliep dit naar tevredenheid. Na de zomervakantie zijn we doorgegaan met het aanbieden 
van digitaal thuisonderwijs. Covid -19 heeft ons nog niet verlaten en we zullen er de 
komende tijd rekening mee moeten houden, dat kinderen en/of leerkrachten thuis zijn met 
gezondheidsklachten of zelfs in quarantaine moeten.  
 
We willen het digitale thuisonderwijs optimaliseren. Om die reden zijn we gaan kijken, hoe 
we het beeld en het geluid kunnen verbeteren. Gisteren hebben we hier met een ICT 
specialist naar gekeken. Een pilot in een aantal groepen wordt snel opgestart. Wanneer het 
een positieve aanvulling betreft op het huidige beeld en geluid, dan wordt deze techniek 
toegepast in alle groepen.  
 
Uit de feedback op de enquête hebben wij als team de punten meegenomen, die jullie als 
ouders belangrijk vinden. Eén daarvan is dat wij als school de mogelijkheid bieden, om 
online de schooldag thuis te kunnen volgen. Het grote verschil met de Lockdown van 
maart/april is, dat de groep afwezige kinderen steeds wijzigt.  
 
De insteek  van onderstaande afspraken is om onze scholen open te houden op een zo veilig 
mogelijk manier voor de kinderen en de leerkrachten. We werken vanaf groep 1 t/m 8 met 
Google Classroom. Het dagprogramma staat elke ochtend klaar. Dit wordt aangevuld met 
extra opdrachten. 

 Kinderen kunnen vanaf dag 1 dat ze thuis zijn, de lessen online volgen. 
 De Chromebooks van de groepen 7 en 8 gaan dagelijks mee naar huis. 
 De Chromebooks voor de groepen 3 t/m 6 kunnen opgehaald worden, indien een 

leerling langer dan één dag afwezig is 
 Ook werkboeken, werkbladen, etc. kunnen opgehaald worden.  
 In de klas staat een laptop of Chromebook open van 8.30-15.00. Uiteraard in de 

pauzes, tijdens gym, etc. niet. De leerkracht geeft zelf aan wanneer er 
instructiemomenten zijn. We verplichten het niet de lessen gedurende de hele dag te 
volgen, maar we bieden wel de mogelijkheid. Het is erg belangrijk dat kinderen de 
instructiemomenten (meestal 9.00uur en 10.30uur) meekijken op hun scherm.  

 De kinderen kunnen overdag alleen meeluisteren en ook de Chatfunctie wordt niet 
gebruikt. De nadruk ligt op het onderwijs in de school. Dit om het werkbaar te 
houden. Vragen stellen kan direct na 15.00uur via Google Meet. De leerkracht maakt 
daar zelf afspraken over met de klas en zal dat ook naar ouders communiceren.  

 Het is belangrijk dat een leerling die thuis werkt een rustige plaats heeft waar hij of 
zij de les kan volgen.  

 Wanneer een leerling te ziek is om de lessen thuis te volgen, graag de leerkracht per 
mail op de hoogte brengen. In overleg kunnen we dan kijken wanneer de leerling het 
thuisonderwijs weer kan oppakken. 

 Bij de groepen 1 en 2 staan in Google Classroom lessuggesties, werkbladen en linkjes 
naar sites zoals Gynzy, Kleuterplein en Squla.  De leerkrachten houden twee keer per 
week telefonisch of per Google meet contact met ouder en kind.  

 Is een leerkracht afwezig, dan proberen we eerst passende vervanging te vinden.  



 Bij afwezigheid  van een leerkracht die in staat is vanuit thuis les te geven, vragen wij 
om de kinderen van de groepen 7 en 8 vanaf de tweede dag thuis te houden, als er 
geen vervanging is. De leerkracht verzorgt vanuit huis dan het thuisonderwijs.  

 In de groepen 3 t/m 6 kan het zijn, als we niet over een invaller beschikken, dat we  
ons moeten beroepen op de mogelijkheid e.e.a. anders in te richten dan gebruikelijk. 
Ik verwijs jullie daarvoor ook naar de brief van onze bestuurder, die begrip vraagt 
voor deze voor ons nieuwe en ingewikkelde situatie.  

 Bij afwezigheid/ziekte van een leerkracht die niet in staat is vanuit thuis te werken, 
volgt een bericht vanuit directie hoe we dat op gaan pakken.  

Bovenstaande is wellicht niet helemaal waterdicht maar we doen ons uiterste best om het 
onderwijs op hoog niveau te blijven aanbieden.  Laten we ook geduld hebben met elkaar. 
Deze situatie overkomt ons en onze gezondheid is het belangrijkste dat we hebben. We 
hebben elkaar hard nodig in deze tijd. Het team van de Dr. De Visserschool is een sterk en 
creatief team en wij zijn ervan overtuigd, dat we met jullie hulp deze klus gaan klaren! 
 
Hartelijke groet en blijf gezond! Mede namens het team.  
 

Elise Potter 

Locatiedirecteur Dr. De Visserschool 

 
Nieuwsflitsen en De Visser Onderwijs & kwaliteit bulletins zijn terug te lezen op onze website. 


