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Voorwoord 
Op de eerste plaats voor iedereen een gezond en    

       

Dit jaar is voor iedereen anders gestart. Het vuurwerk in 
bovenstaand kaartje hebben we niet in levenden lijve 
kunnen aanschouwen en de oliebollen hebben we maar 
met een minimaal aantal personen kunnen delen. De 
wetenschap dat we op maandag 4 januari niet met z’n 
allen naar school kunnen komen, stemt ons een beetje 
triest. Gelukkig gaat komende week het 
vaccinatieprogramma van de regering van start en 
hopen we op een voorspoedige vordering richting 
“normaal”.  

 
Maandag 4 januari starten we met ons online 
lesprogramma. We gaan voor het beste online onderwijs 
voor alle kinderen. Het wordt anders dan in maart. De 
kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen dagelijks volgens een 
rooster instructie van hun eigen leerkracht voor de 
vakken rekenen, taal, spelling en (begrijpend) lezen. De 
lessen worden veelal gewoon gemaakt in een schrift. We 
volgen zo veel mogelijk de werkwijze van “in de klas”. 
Uiteraard wordt er ook aandacht besteed aan de sociale 
cohesie binnen de groep. Online leren brengt natuurlijk 
nieuwe uitdagingen met zich mee. 
Ook de kinderen van groep 1 en 2 krijgen dagelijks 
digitaal les van de eigen leerkracht in kleine groepjes. 
Komt uw kind naar school vanwege noodopvang van 
ouders met een cruciaal beroep, dan verwachten wij de 
kinderen om 8.30 uur in hun eigen klaslokaal. Heeft u als 
ouder vragen schroom dan niet om contact te leggen 
met de leerkracht. We zijn er om elkaar te helpen. 
 
 

 
 

Nog even de Coronaregels op een rij 
• 20 seconden handen wassen met zeep. 

• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. 

• Gebruik papieren handdoekjes. 

• Schud geen handen. 

• Kinderen hoeven geen 1,5 m afstand te houden. 

• Leerlingen die koorts hebben, benauwd zijn of (meer 
dan incidenteel) hoesten, moeten thuisblijven tot de 
klachten minimaal 24 uur over zijn. 

• Wanneer een leerling positief getest is op corona 
moet hij/zij ten minste 7 dagen thuisblijven. 

• Als iemand in het huishouden van de leerling naast 
milde COVID-19 klachten ook koorts boven 38 °C 
en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling 
ook thuis. 

• Als iemand binnen het huishouden van de leerling 
positief getest is voor COVID-19, dan blijft de leerling 
thuis. 

 

Screenings 
In de maand januari worden gewoonlijk diverse Cito-
toetsen afgenomen. Deze testen het 
langetermijngeheugen en zijn methodeonafhankelijk. In 
groep 3 wordt nadrukkelijk het lezen getest. Deze testen 
zullen we nu iets later afnemen. 
Zowel leerlingen die achterstanden als leerlingen die een 
voorsprong hebben t.o.v. het landelijk gemiddelde 
krijgen extra hulp, aanbod en begeleiding van de 
groepsleerkracht. De groepsleerkracht heeft hiervoor 
binnen het onderwijs tijd vrijgemaakt. Onze school 
neemt tweemaal per jaar zo’n uitgebreide screening af 
(januari/februari en mei/juni).  

 
 

 

Januari 2021 
  4  1e (online)schooldag van het nieuwe jaar. 
12 Persconferentie Premier Rutte.  
18 Anti-pestbeleid (PRIMA): Leerlingen van groep 5 

t/m 8 maken een sociogram. 
18  Anti-pestbeleid (PRIMA): Alle groepen houden 
 een gesprek over de groepsregels. 
21 Groep 8 bezoekt OSG De Ring van Putten (ovb). 
29 Techniekmiddag groep 1 t/m 8. 
 

 Februari 2021 

  2 Gezond op school; groep 7V en groep 8Z. 
  5 Groep 5 Annie M.G. Schmidt; Centrum voor de 

Kunsten op school. 
5 Gezond op school; groep 7A, 8A en groep 8N. 

 



 

 
 

  

Uw vragen en reacties 
Schoolleiders 
Annie M.G. Schmidt  Danique Exaltus  0181-630433 

Noord, Trompetpad 2  Nikki Monster   0181-680707 
Noord, Trombonestraat 1 Marion Bork   0181-687010 
Zuid    Romy van Sintmaartensdijk 0181-636296 
Vriesland   Larissa Gundlach  0181-632311 

 

 
Voortgezet onderwijs 
Groep 8 staat in teken van het schooladvies:  
● Kinderen worden vanaf nu voorbereid op de 
laatste screenings van groep 8, t.w. IEP. 
● Ouders worden in februari uitgenodigd om over 
het onderwijskundig rapport en schooladvies van 
hun kind te praten. 
● Wij adviseren ouders een kijkje te nemen op de 
website van verschillende scholen. 
● Inschrijven voor het voortgezet onderwijs het 
liefst voor 15 maart. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Thuisonderwijs en AVG 
Via deze weg wijzen we u graag op de afspraken over het thuisonderwijs. 
 
Binnen onze school maken wij voor het thuisonderwijs gebruik van Microsoft Teams, een onderdeel van Office 365. 
Deze software voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
Wij vinden het ook in deze tijd belangrijk om de privacy van onze leerlingen en medewerkers te waarborgen. Daarom 
verzoeken wij u de volgende afspraken na te leven tijdens het gebruik van Microsoft Teams. 

• Er worden geen schermafdrukken gemaakt van lessen en gesprekken; 

• Er worden geen film- en/of geluidsopnames gemaakt van de lessen en gesprekken; 

• Indien u een foto wilt maken van uw kind tijdens het thuisonderwijs, verzoeken wij u erop te letten dat de 
leerkracht en andere leerlingen niet in beeld komen; 

• Er worden geen foto’s, video’s of geluidsopnamen op sociale media geplaatst (of via andere wegen verspreid), 
waarop onze leerkrachten en of andere leerlingen zichtbaar of hoorbaar zijn. 

• De chatfunctie binnen Teams wordt hoofdzakelijk gebruikt voor contact met de leerkracht. Wij vragen u om ook 
thuis duidelijke afspraken te maken over het chatten via Teams met medeleerlingen. 

 
Onze voorkeur gaat er naar uit dat leerlingen tijdens het volgen van online lessen de camera aan hebben. Indien u niet 
wilt dat uw kind in beeld komt tijdens de les, dan kunt u dit met de leerkracht van uw kind bespreken. 
 
Nog een aantal praktische zaken: 
- Zorg dat uw kind 5 minuten voor aanvang van de instructie klaar zit. 
- De microfoon staat uit, tenzij de leerkracht natuurlijk anders vraagt. 
- Een rustige en gestructureerde werkplek is fijn voor uw kind.  
- Zorg dat de benodigde boeken en materialen klaarliggen. 
- De leerkrachten zijn bereikbaar van 8.00 - 8.30 uur en van 14.00 - 16.30 uur via Social Schools. 
 
Wij hopen op deze manier samen met u het onderwijs zo goed mogelijk te kunnen voortzetten. 
Voor meer informatie zie onze website onder het tabblad ‘afstand leren’. 
www.amgschmidt.nl 
www.obsdevogelenzang.nl 
 

 
 

Beeldgebruikvoorkeuren 
Binnen het platform van Social Schools kan het gaan 
om het gebruik van beeldmateriaal binnen Social 
Schools, de website van de school, eventueel social 
media zoals Facebook, plaatselijke media zoals de 
krant, de schoolgids en video opnamen ten behoeve 
van onderwijskundige doeleinden.  
Zonder specifieke toestemming mogen en kunnen wij 
geen beeldmateriaal delen. Het is daarom belangrijk 
dat alle bovenstaande voorkeuren worden ingevuld. 
Via Social Schools is het eenvoudig mogelijk om de 
beeldvoorkeuren van je kind(eren) te regelen. 

 

http://www.amgschmidt.nl/
http://www.obsdevogelenzang.nl/

