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Bericht van Marjolein
De eerste schoolweek met thuisonderwijs zit er
alweer bijna op. We merken dat we met elkaar al
heel goed op weg zijn. Het team heeft de
afgelopen dagen ontzettend hard gewerkt om er
voor te zorgen dat zowel de ICT omgeving als het
leerwerk klaar staat en de communicatie
duidelijk is. Wanneer u vragen heeft over de
leerstof van uw kind kunt u de leerkracht van
uw kind(-eren) via e-mail bereiken. Voor andere
vragen kunt u mij het beste via de mail
bereiken. We kunnen ons goed voorstellen dat
deze situatie voor u en de kinderen ook wennen
is. Het is immers geen vakantie, er moet gewoon
schoolwerk gedaan worden. In deze nieuwsbrief
vindt u ook wat tips hoe u dit aan kunt pakken.
De school blijft in ieder geval conform het
landelijk beleid gesloten tot en met 6 april. We
houden de berichtgeving van de regering nauw
in de gaten. Mochten er belangrijke
veranderingen plaats vinden, wordt u daarover
door mij geïnformeerd.
Namens het hele team van De Tovercirkel en t
Bijtje een hele hartelijke groet aan de kinderen
en aan u, hopelijk tot snel!
Marjolein Meijer
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Ophalen van werk

A.s. vrijdag 20 maart vragen wij u om werk op te
komen halen voor uw kind(-eren). Er liggen diverse
werkboekjes en werkbladen voor de kinderen
klaar. Neem een grote tas mee. Wij vragen 1 ouder
het werk bij ons op te halen i.v.m. het borgen van
de RIVM richtlijnen. Heeft u kinderen in meerdere
groepen? Dan vragen wij u het werk in één keer op

ICT
Veel kinderen werken deze week in
www.MOO.nl en op andere websites.
Gebleken is dat kinderen als kinderen niet
goed uitloggen, andere kinderen op hun
webomgeving kunnen komen. Wat de reden
hiervoor is, is ons helaas niet bekend. We
willen u en de kinderen adviseren: klaar met
de opdracht of de website? Log altijd uit. Het
kan zijn dat bepaalde sites even niet goed
werken. Dan is de server van de website
overbelast. Probeer het op een later moment
nog eens.

te halen, op het tijdstip van uw jongste kind. In
veel lokalen (waar dat mogelijk is) verstrekken wij
de werkjes via het raam, zodat er weinig ‘verkeer’
in de school aanwezig is. Hieronder volgt het
schema:
16.00
16.00
16.15
16.15
16.30
16.45
17.00
17.15
17.30
17.45

– 16.15 uur:gr 8a (raam straatkant)
- 16.15 uur;gr 8b (Regenboog)
– 16.30 uur:gr 3 (deur plein)
– 16.30 uur:gr 6 (Regenboog)
– 16.45 uur:gr 7a(raam straatkant)
– 17.00 uur:gr 7b(raam binnenplein/tuin)
– 17.15 uur:gr 5 (raam pleinkant)
– 17.30 uur:gr 4 (raam pleinkant)
– 17.45 uur:gr ½ a(raam pleinkant)
– 18.00 uur:gr ½ b (raam pleinkant)

Tip: De voorleeshoek:
Als ouder kunt u een gratis abonnement
aanmaken :
www.devoorleeshoek.nl/scholendicht

Tip: filosoferen met uw kind.
Erg leuk om te doen:
https://www.filosovaardig.nl/

Thuis leren
Het is heel belangrijk dat kinderen thuis blijven
leren en werken. Uw ondersteuning is daarbij
gewenst. Het is handig om samen met uw kind(eren) een schema te maken, bijvoorbeeld:
08.30 – 10.00 uur werken aan de opdrachten
10.00 – 10.30 uur pauze
10.30 – 12.00 uur werken aan de opdrachten
12.00 – 13.00 uur pauze

Bouw!
Ouders van de kinderen die met Bouw!
werken hebben van juf Leonieke een mail
ontvangen over het werken en het toetsen
met Bouw! thuis. We hopen dat alle
kinderen hierdoor fijn door kunnen gaan
met het programma!

13.00 – 14.30 uur afronden van het werk.
Onze leerkrachten hebben werk meegegeven of
werk online gezet op Google Classroom. Google
Classroom kunnen de kinderen vinden via MOO.
Van de leerkracht ontvingen zij eerder een code,
waarmee zij zich kunnen aanmelden voor de
klasomgeving. Veel kinderen hebben dit al gedaan
en werken reeds met Google Classroom.
In het team zijn we met elkaar en onze ICT-er in
overleg over goede communicatie naar U en de
kinderen. Dit bulletin zal wekelijks met u worden
gedeeld, en over individuele groepsafspraken zal de
leerkracht van uw kind(eren) contact opnemen.

