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● TREFWOORD 
Met het thema ‘verbinden’ zijn we door de onverwachte sluiting van de school nog niet 
gestart. Hoe toepasselijk is het thema ‘verbinden’ in de situatie waarin we nu zijn beland. 
Verbondenheid is belangrijk, maar niet vanzelfsprekend en dat hebben we van de week ook 
daadwerkelijk ervaren. Juist in deze tijd waarin de mensen thuis moeten werken, de scholen 
dicht zijn en de mensen worden opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te blijven en hun 
sociale contacten te minderen, is het belangrijk om met elkaar verbonden te blijven.  
Hoe dat moet gebeuren is een hele uitdaging. We zijn blij dat het bij ons op school gelukt is 
om dagelijks in contact te blijven met de kinderen. Op deze manier houden wij de verbinding 
met de kinderen en de kinderen ook onderling.  
 
Hoe wij de komende weken aandacht gaan besteden aan onze christelijke identiteit, de 
Bijbelverhalen en het komende Paasfeest is een aandachtspunt voor de komende week.  
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In de weekbrief vermelden wij in ieder geval wel de Bijbelverhalen die per week gepland 
staan.  
Daarnaast kunt u hier zelf ook aandacht aanbesteden m.b.v. de site: 
https://creatiefkinderwerk.nl/ Op deze site vindt u onder andere: 
✓ Corona: dagelijkse Henkie show 
✓ Corona: online kinderprogramma voor zondag 

 
De Bijbelverhalen voor deze week zijn: 

● De dokter op bezoek - Mattheüs 9: 9 -13 
● Elkaar erbij houden - Mattheüs 18: 10-20  

 
De Bijbelverhalen voor groep 1 en 2 zijn:  

● De tien meisjes - Mattheüs 21 
● Intocht in Jeruzalem - Mattheüs 25 

 
● THUISONDERWIJS 
Druk bezig met onze eigen ontwikkelpunten, werden we afgelopen week noodgedwongen op 
een andere koers gezet. In zeer korte tijd moesten we ons voorbereiden op onderwijs op 
afstand. Dat het eraan zat te komen, wist iedereen….. Dat was dan ook de reden dat wij, 
toen meester Bertwin Malenstein vanwege verkoudheidsverschijnselen niet naar school 
mocht, vorige week vrijdag uitgeprobeerd hebben om vanuit huis les te geven. Niet wetende 
dat we het al zo snel nodig zouden hebben. Hierop terugkijkend was dat een hele goede zet, 
want daardoor konden wij afgelopen woensdag al starten met het geven van ‘live lessen’. 
Ons inziens zijn ‘live lessen’ de beste manier om kinderen thuisonderwijs te geven:  
➢ de kinderen hebben dagelijks contact met de leerkracht; 
➢ de kinderen hebben dagelijks contact met elkaar; 
➢ de kinderen houden structuur en regelmaat door elke ochtend met hun schoolwerk 

bezig te zijn; 
➢ de lessen van de kernvakken kunnen doorgaan; 
➢ de leerkrachten kunnen instructie geven en vragen van de kinderen beantwoorden; 
➢ de ouders worden hierdoor ontlast want zij hoeven (in principe) geen uitleg te geven; 

We realiseren ons maar al te goed welke impact dit op de ouders heeft, want ook de 
kinderen van ons eigen personeel zit nu thuis. Lesgeven op afstand vereist van iedere partij 
flexibiliteit en creativiteit. 
Ook het goed onder de knie krijgen van het ‘live lesgeven’ vergt tijd, energie en oefening, 
van zowel de leerkrachten als van de leerlingen en hun ouders. We zijn blij dat het elke dag 
een stukje beter gaat en dat we elkaar hierin kunnen ondersteunen. Nogmaals willen we alle 
(groot)ouders bedanken voor hun inzet, bereidwilligheid en de vele positieve reacties! Heeft 
u hulp nodig, schroom dan niet om hulp te vragen aan ons of aan elkaar! 
 
● ACTIVITEITEN 
Vanwege het corona-virus zijn alle buitenschoolse activiteiten (in ieder geval tot 6 april) 
afgelast. Ook de Koningsspelen zijn afgelast. De bijeenkomst van Café GEZIeN op 2 april 
gaat ook niet door. Zodra de school weer open gaat, zullen we u middels de weekbrief 
informeren over de activiteiten die wel doorgaan.  
 
● TYPEPROJECT THE HOUSE OF TYPING 
Onze leverancier van typetrainingen doet op verzoek van een aantal scholen een 
“Corona-aanbieding” aan leerlingen van basisscholen waaronder aan onze school. De 
aanbieding houdt het volgende in; 
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● Uw kind schrijft zich in via de site van House of Typing. 
(www.thehouseoftyping.nl/inschrijven  ) waarbij u dan de code CORO 11000 invult; 

● Op deze site vindt u ook informatie over het typeprogramma; 
● U betaalt een aangepast cursusbedrag van 89,95. Het is mogelijk om dit bedrag in 

(12) termijnen te voldoen; 
● Uw kind krijgt dezelfde dag een welkomstmail  met haar/zijn inlogcodes en kan aan 

de slag; 
● De leerlingen van onze school zullen de komende weken zoveel mogelijk “real-time” 

begeleid worden, hetgeen betekent dat zij op een vraag of opmerking, binnen het 
typepakket per direct, of binnen enkele minuten een reactie van hun  docent krijgen. 
Ook in het weekeinde zullen de kinderen begeleid worden. Dan krijgen zij altijd 
dezelfde dag een reactie op hun berichten; 

● De kinderen krijgen tot een jaar de tijd om hun training succesvol af te sluiten. Na 
het voltooien van de laatste eindtest, zal het typecertificaat opgestuurd worden naar 
het huisadres; 

● Elke week gaat een mail naar de leerling over wat is bereikt in de week daarvoor. U, 
als ouder, krijgt elke twee weken een voortgangsmail; 

● Het is ook voor ouders, broertjes en/of zusjes mogelijk om van deze aanbieding 
gebruik te maken. Iedereen (ook de volwassenen) gaat de jeugdversie van het 
programma krijgen. 

 
● IDEEËN VOOR OUDERS EN GROOTOUDERS 
Learning apart together (LAT) 
Tips voor ouders DSM 
Tips voor grootouders DSM 

2019 – 2020  weekbrief 25 CBS De Schelp 
 3 

 

http://www.thehouseoftyping.nl/inschrijven
https://mcusercontent.com/5055eaf0f60ec80286443d3cb/files/a8b3233e-a156-4c38-811a-255fd1f8931a/REF_LAT_Ouders_gecomprimeerd.pdf
https://mcusercontent.com/5055eaf0f60ec80286443d3cb/files/1be8119c-9a7f-41c9-83e6-21345d292c1e/REF_LAT_Grootouders_compressed.pdf

