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VERLENGING VAN HET THUISONDERWIJS…
De schooldeuren blijven in ieder geval tot de meivakantie nog dicht…..enorm
vervelend, maar helaas een noodzakelijke maatregel die door het kabinet is
afgekondigd.
Vorige week berichtten we u al dat we de focus op het automatiseren van de
leerstof daarom stapsgewijs zullen uitbreiden naar instructie van nieuwe leerstof.
Onderstaande stappen zullen we daarom in de komende weken met elkaar gaan
maken:
Rekenen
Voor de groepen 1/2 tot en met 7 zullen er twee keer per week instructiefilmpjes
rondom de rekendoelen van die week digitaal geplaatst worden. In de komende
twee weken (rondom Pasen) zal dit zijn op woensdag 8 april en op dinsdag 14
april. De verwerkingsstof sluit dan aan op deze instructiefilmpjes.
Voor de groepen 1/2 tot en met 5/6 zijn deze instructiefilmpjes te bekijken via een
link die u doorgestuurd krijgt via Social Schools. Voor groep 7 gaat dit via
Nieuwsfeed, de kinderen uit deze groep zijn hier inmiddels mee gewend.
Groep 8 werkt wat betreft het rekenprogramma door via Snappet, net zoals in de
afgelopen weken.
Schrijven
Voor de groepen 3 t/m 8 starten we vanaf woensdag 8 april ook het
schrijfonderwijs vanuit de methode op. Deze schriften liggen klaar bij het
huiswerkboekje. De leerkrachten geven aan wat er gemaakt moet worden.
Spelling en taal
Voor de groepen 4 t/m 7 zullen we vanaf maandag 20 april ook de taal- en
spellinginstructies digitaal gaan geven.
Waarbij groep 7 er komende week al wél een stapje bij krijgt: zij zullen met ingang
van woensdag 8 april al wel starten met de instructies en nieuwe leerstof voor
spelling.
Groep 8 blijft op dezelfde wijze doorwerken via Snappet.
Lezen
De groepen 3 zullen het leesonderwijs vanuit de methode met ingang van 8 april
ook gaan oppakken. De leerkrachten geven aan wat gemaakt moet worden, zo
nodig zitten hier ook kleine instructiemomenten bij.
Voor de groepen 4 t/m 7 zal vanaf maandag 20 april ook de nieuwe leerstof vanuit
de methode voor technisch lezen worden opgepakt.
Ook hier blijft groep 8 op dezelfde wijze doorwerken via Snappet.
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VIDEOBELLEN (VERVOLG)
Voor het videobellen hebben we een rooster gemaakt, zodat er thuis
afgewisseld kan worden met de devices:
Groep 1/2

Maandag en vrijdag 10.00-10.30u

Groep 2/3

Maandag en vrijdag 10.30-11.00u

Groep 3/4

Maandag en woensdag 11.00-12.00u

Groep 4/5

Dinsdag (hele klas) 10.45u
Dinsdag 13.00-13.30u
Donderdag 13.00-13.30u

Groep 5/6

Dinsdag en donderdag 10.00-11.00u

Groep 7

Dagelijks 10.00-11.00u

Groep 8

Dinsdag en vrijdag 10.00-11.00u
(en dagelijks via Snappet)

Op Goede Vrijdag en Tweede Paasdag zijn er geen lesactiviteiten en zal er dus ook geen
videobellen georganiseerd worden.

Pasen
En dan is het komend weekend Pasen….
De Paascommissie (zowel vanuit de leerkrachten als vanuit de
OuderCommissie) hadden hier ook al allerlei mooie voorbereidingen voor
getroffen, helaas loopt het nu anders…
In deze verwarrende tijd waarin virus, ziekte, dood en leven heel dicht naast
elkaar liggen, mogen we hoop en kracht putten uit de belofte dat het Leven
uiteindelijk het laatste woord zal hebben!
Alle kinderen krijgen woensdag bij hun huiswerkboekje een kleine Paas-attentie
(namens de oudercommissie en team) mee.
Daarnaast is er de mogelijkheid voor alle kinderen om op donderdag 9 april om
9.30u de online Paasviering (via Verus en Kwintessens, onze
BELANGRIJKE DATA IN DE KOMENDE PERIODE
onderwijspartners) bij te wonen: https://start.verus.nl/ Van harte aanbevolen!

Wij wensen u, samen met uw
kind(eren), een goed en zonnig
Paasweekend toe!
Hartelijke groet,
team CBS Boterdorp

