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Belangrijke data 

10 april goede vrijdag 

12 en 13 april eerste en tweede paasdag 

25 april t/m 10 mei meivakantie 

 

Nieuws 
Op 16 maart zijn de scholen dicht gegaan en wat gebeurt er vanaf die dag een hoop! We werken met 
z'n allen (ouders, kinderen en leerkrachten) heel hard. Helaas moeten we elkaar nog langer missen. 
Zoals op de persconferentie op 31 maart bekend is gemaakt, is de school t/m de meivakantie 
gesloten.  

Naast dat deze coronacrisis veel zorgen en onzekerheid brengt bij zowel kinderen, ouders als 
leerkrachten vinden we het fijn om te zien dat het ook heel veel mooie en creatieve dingen oplevert. 
Als team ervaren we een enorme saamhorigheid en we doen er alles aan om er het beste van te 
maken voor de kinderen en ouders thuis; we proberen nieuwe dingen uit, stappen uit onze 
comfortzone door filmpjes van onszelf te maken, bedenken afwisselende opdrachten voor thuis en 
vergaderen online! 

We krijgen lieve reacties van kinderen en ouders en genieten erg van de foto’s en filmpjes die 
gestuurd worden. Ook horen we van verschillende ouders dat ze trots zijn op hoe onze school dit 
oppakt en hoe het georganiseerd wordt. Wij delen deze trots ten opzichte van de kinderen en jullie als 
ouders! Geweldig! Van complimenten wordt iedereen blij en dat geeft ook energie om door te gaan!  

Thuisonderwijs: echt niet altijd makkelijk! 
We realiseren ons dat het thuis maken van schoolwerk lang niet voor iedereen makkelijk is. Zowel 
voor ouders als voor de kinderen. U bent thuis bezig met uw eigen werk, naast het begeleiden van uw 
kind(eren). Daarnaast kan deze nieuwe situatie ook vragen oproepen: moet ik een planning maken, 
hoelang moeten ze met schoolwerk bezig zijn, leert mijn kind wel voldoende en hoelang gaat deze 
situatie duren? Naast dat kinderen mogelijk deze spanning van ouders voelen, hebben kinderen ook 
hun eigen onzekerheid. Dat kan tot verdriet, frustratie of boosheid leiden… Het is belangrijk om begrip 
hiervoor te tonen en met elkaar te blijven praten.  
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Heeft u of uw kind(eren) nog vragen of hulp nodig, geef het aan bij de leerkracht. U kunt op de 
volgende website tips vinden in het omgaan met de ‘nieuwe’ thuissituatie. Voor de kinderen in de 
onderbouw is er een informatief prentenboek uitgebracht over corona, Flip en grote vriend. U kunt een 
filmpje kijken en/of het boek downloaden. 
 
Tips 
Het kan voor uw kind helpend zijn om samen een goede structuur en ritme te vinden, zodat de dag 
overzichtelijk is en uw kind weet wat er wordt verwacht. Het is belangrijk om een balans te vinden 
tussen werk en ontspanning. U kunt bijvoorbeeld samen met uw kinderen afspraken/regels maken en 
een planning van de dag opschrijven.  
 
Werken met cool.cloudwise.app, Google Classroom en Google Meet 
Sinds 3 weken geven we onderwijs op afstand door elke dag taken klaar te zetten in de Google 
Classroom. Daarnaast zetten wij digitale middelen in als Google Meet, online software, online 
instructiefilmpjes en (online) vragen sessies.  
De online meetings zijn belangrijk voor het sociale aspect, om als leerkracht goed contact te houden 
met uw kind en ook voor de sociale contacten tussen de kinderen onderling.  

We realiseren ons dat dit niet altijd perfect verloopt. Zowel voor onze leerlingen, ouders, als voor de 
leerkrachten is het behoorlijk schakelen. Het is soms ook ‘vallen en opstaan’. We hebben van u al 
feedback ontvangen wat we zo mogelijk hebben opgepakt. Heeft u nog feedback, dan horen we dat 
natuurlijk graag.  
De leerkracht houdt u zoveel mogelijk via de mail op de hoogte en uw kind via de Google Classroom. 
Indien u persoonlijke vragen heeft, kunt u rechtstreeks naar de leerkracht(en) mailen. Waarbij wij de 
werktijd hanteren (maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 16.30 uur).  
 
Ophaalmoment groep 3 t/m 8 
Donderdag 9 april is er weer een ophaalmoment en ligt er een werkpakket klaar voor de kinderen van 
groep 3 t/m 8. Voor de kinderen van groep 1/2 sturen de leerkrachten u het werk per mail. U kunt van 
10.00 - 11.00 uur de werkpakketten ophalen. Het werkpakket kunt u via het raam ophalen in de 
lokalen van groep 1/2, groep 3/4, groep 4 en het raam in de bibliotheek (bij de tafeltennistafel). De 
werkpakketten liggen klaar in onderstaande ruimtes. U kunt het pakket voor uw kind(eren) ophalen in 
de ruimte van uw jongste kind. Wilt u gepast afstand houden van de andere ouders? Wilt u voor uw 
kind(eren) een eigen tas meenemen, omdat onze tasjes bijna op zijn. 
 

groep ophaalplek 

3/4 lokaal groep 3/4 

5 en 6 lokaal groep 4 

groep 7 lokaal groep 1/2 

groep 8 bibliotheek 
 
Laptop  
Het kan zijn dat er toch nog behoefte bestaat aan een device (laptop). Wij hebben nog een aantal 
devices op school die uitgeleend kunnen worden. Indien u hiervan gebruik wilt maken, dan graag een 
mail sturen naar jdheer@vechtstreekenvenen.nl  
 
Activiteiten 
Het is erg jammer dat de afgelopen periode en komende periode verschillende activiteiten niet door 
konden of kunnen gaan. Sommige activiteiten zullen we proberen op een andere manier in te vullen. 
Via de online omgeving zullen we volgende week aandacht besteden aan de paasviering.  
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Bedankt 
We willen u bedanken voor uw inzet, geduld, hulp en begrip dat we van u vragen in deze periode. Wij 
doen onze uiterste best om het onderwijs zo goed mogelijk door te laten gaan; fijn dat u meehelpt! 
 
We wensen jullie allemaal gezondheid en sterkte in deze lastige tijd!  

Het team van de Bijenschans 

Loden leidingen 
Op onze school is er onderzoek gedaan naar het gehalte aan lood in het drinkwater. De uitslag van 
het onderzoek geeft aan dat er verder geen acties nodig zijn. We zijn heel blij met dit goede bericht! 
 
Geboren 
Wij feliciteren de familie Blom met de geboorte van Ragnar. Natuurlijk feliciteren we ook 
Freya, Merlijn en Silvijn met de geboorte van hun broertje. 
 

 
Watertappunt 
Het watertappunt is geleverd en zal in de komende weken worden 
geïnstalleerd. Binnenkort beschikken we dus over een eigen watertappunt op ons 
schoolplein.  
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