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In tijden van
verandering...
hou het hoofd koel
en het hart warm

Nieuwsbrief 17 verschijnt

met dank aan Loesje

Onderwijs-op-afstand
Ruim een week geleden zijn onze leerlingen gestart met het
(t)huiswerk. In enkele dagen tijd heeft ons team dat (t)huiswerk in orde gemaakt en de vele positieve reacties die we
daarop mochten ontvangen werden enorm gewaardeerd.
Er zaten ook wat constructief-kritische berichten tussen waar
we zeker ons voordeel mee zullen gaan doen in het belang van
onze leerlingen.
Op dit moment zijn we bezig met het voorbereiden van - zoveel
mogelijk - digitaal onderwijs op afstand. Dat zal met name voor
de groepen 4 t/m 8 gelden; voor de groepen 1-2 en 3 denken we
na over de voor hen meest geschikte vormen.

Eindtoets Groep 8 geannuleerd
De Corona-crisis vraagt om prioritering. De prioriteit in het
basisonderwijs ligt op dit moment bij de noodopvang van leerlingen en de organisatie van onderwijs op afstand. Dat vergt
op dit moment alle energie van scholen. Daarom heeft
Minister Slob besloten om dit jaar geen eindtoets af te nemen
bij de leerlingen van groep 8.
Alle leerlingen van groep 8 hebben de afgelopen weken al het
voorlopig schooladvies van de basisschool gekregen. Omdat
de eindtoets dit jaar niet wordt afgenomen zullen deze
adviezen dit jaar niet worden bijgesteld. Het afgegeven
schooladvies wordt daarom nu voor alle leerlingen definitief.
Het schooladvies bepaalt op welk niveau leerlingen mogen
starten op een middelbare school. Op de middelbare school
zal vervolgens in het nieuwe schooljaar goed gekeken
worden of kinderen op de juiste plek zitten. Mocht u hierover
nog vragen hebben, stel ze gerust.

We hopen natuurlijk op 6-4-2020 weer open te kunnen gaan
maar houden ook rekening met een langere sluitingsperiode.
Wanneer dat aan de orde is zullen we dus vanaf 6-4-2020 meer
digitaal aan de slag gaan met en voor uw kind(eren).
Mocht het nodig zijn dat u daarvoor een Chromebook nodig
hebt, neem dan s.v.p. contact op met Robb Udo (via mail:
r.udo@stgboom.nl) zodat we kunnen kijken wat de mogelijkheden daarvoor zijn.

Kloosterlaan 32 • 5066 AN Moergestel
Telefoon 013 711 24 11
info.devonder@stgboom.nl
www.bsdevonder.net

Veel succes deze tijd &
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Hoe hou je het gezellig... nu het hele gezin verplicht thuiszit
Nu veel ouders thuiswerken én tegelijkertijd hun kinderen moeten bezighouden, is het
tijd ‘om de paradewagen te strippen zodat er vier wielen, een bodem en een stuur
overblijven’. Terug naar de basis dus. Maar hoe behoud je tijdens deze zeer atypische
weken de rust in huis?
Dit is een unieke situatie. Opeens zitten ouders en kinderen wekenlang met elkaar thuis’, zegt
opvoedcoach Anneke de Boer. ‘Het mooie is dat de haast weg is, je hoeft niet meer op tijd de
deur uit.’ Maar er moeten ook veel dingen gebeuren, dus van een ongedwongen vakantiesfeer
is geen sprake. ‘Werk gaat door en de kinderen moeten thuisonderwijs krijgen. Dat is voor
iedereen wennen.’
Om rust te creëren is het essentieel om een dagplanning te maken. Liefst visueel, met kleurtjes
op een groot papier. Zo weten ouders én kinderen waar ze aan toe zijn. De truc is om niet
alleen klusjes en huiswerk op het schema te zetten, maar juist ook de ontspanningsmomenten.
‘Noteer bijvoorbeeld dat jullie als gezin na het ontbijt een ochtendwandeling maken’, zegt De
Boer. Deze verplichte thuisisolatie kan een mooi moment zijn om nieuwe (tijdelijke) familietradities te creëren.

Hoe pak je dat aan?

Dit is een samenvatting van een
artikel dat is geschreven door
journalist Anna van den Breemer
en opvoedcoach Anneke de Boer.
Uit de Volkskrant 24 maart 2020.
Link naar het artikel:
https://www.volkskrant.nl/
de-gids/opvoeden-hoe-houd-je-hetgezellig-nu-het-hele-gezinverplicht-thuiszit~b8f4bacd/
Youtube:
Brigitte Kaandorp ‘Ik heb een heel zwaar leven..’

Wees creatief in de zoektocht naar gezinsvermaak. ‘Ga bowlen met lege flessen en een zachte
bal. Hang een laken op en speel volleybal met een ballon. Zoek stenen en beschilder ze met
glow in the dark-verf. Laat je kinderen zich verkleden en houd een fotoshoot. Voor de kleinsten
is een keukenorkest met pannen en pollepels altijd leuk. Of ga met z’n allen in de auto door de
wasstraat – een groot avontuur voor kinderen én geheel in lijn met het protocol van afstand
houden.
Hengelt je kind naar aandacht terwijl jij wilt werken? ‘In plaats van steeds geïrriteerd te
reageren, kun je beter even stoppen en écht aandacht geven aan die tekening die ze laten
zien’, aldus De Boer. Zet als ouder bijvoorbeeld een hoed op: Hoed op betekent ‘laat mij even
met rust’! Of je kunt een fietslampje op rood zetten als teken dat je niet gestoord wilt worden.
‘Wees wel realistisch: jonge kinderen hebben een spanningsboog van maximaal 20 minuten.
En: Ga ervan uit dat je voortdurend wordt gestoord, dan kan het alleen maar meevallen.’
Zit je er met het hele gezin doorheen, zoek dan op YouTube naar het liedje ‘Ik heb een heel
zwaar leven’ van cabaretier Brigitte Kaandorp. Zing mee en zwelg even flink in je persoonlijke
ellende. ‘Ik heb een heel zwaar leven, echt heel zwaar. Moeilijk moeilijk moeilijk moeilijk
moeilijk...’.
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