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ALGEMENE INFORMATIE 
 

 
Beste ouders / verzorgers, 
 

De dagen worden langer, narcissen komen uit, bomen staan in bloei en Pasen wordt gevierd. De lente is begonnen en de 
eerste zonnige dagen zijn een feit. En toch ervaren wij het allen dit jaar anders dan anders. 

Wij leven op dit moment in onzekere tijden. Vragen als; Hoe lang blijft de school gesloten ?, Blijf ikzelf en blijven de 
mensen in mijn omgeving gezond ?, Mag ik nog wel buiten spelen ?, Hoe lang zie ik mijn opa en/of oma niet ? en meer 
van dit soort onzekerheden die maken dat er een hoop zorgen en onrust kan zijn in de gedachten van kinderen en 
misschien ook wel in uw eigen gedachtes. Inmiddels weten wij dat deze onzekere situatie nog wel even duurt, in ieder 
geval minimaal tot 28 april hebben wij net gehoord van onze minister-president. Dit valt midden in onze meivakantie die 

tot en met dinsdag 5 mei duurt. Of wij daarna wel weer open gaan weten wij niet. Zodra dat bekend is informeren wij u 
natuurlijk weer direct over dat wat zich op dat moment aandient.  
Juist in deze gekke tijd is het belangrijk om goed voor onszelf te zorgen, hebben wij elkaar hard nodig, is het fijn om wat 
extra te letten op elkaar, er voor elkaar te zijn, veiligheid te bieden waar het mogelijk is en ook accepteren dat sommige 
dingen onzeker zijn.  
 

Als team van de Wijngaard proberen wij in ieder geval het onderwijs op afstand zo vorm te geven dat het leren in 
beperktere omvang door kan gaan, dit met zoveel mogelijk duidelijkheid en structuur maar ook rekening houdend met de 
mogelijkheden en onmogelijkheden in de thuissituatie. Daar waar extra ondersteuning nodig is, proberen wij dit ook te 
bieden. Daarnaast sturen wij af en toe ook wat tips om de sfeer thuis gezellig en ontspannen te kunnen houden. Want wij 
realiseren ons goed dat deze situatie in sommige gezinnen extra veel spanning oproept en kan leiden tot escalaties. 
Mocht dit zo zijn, deel dit dan ook met de leerkracht, want ook dan kunnen we met u bespreken hoe u met deze situatie 

om kan gaan en wat wij als school eventueel hierin zouden kunnen betekenen.  

 
Op het gebied van onderwijs is ons doel dat in ieder geval rekenen, lezen, spelling en begrijpend lezen zoveel mogelijk 
doorgaat. Dit vraagt enige discipline van de leerlingen en u als ouders / verzorgers om te zorgen dat de instructie van de 
leerkracht online gevolgd wordt en daarna het opgegeven werk ook écht gemaakt wordt.  
 
Op onze Facebookpagina worden dagelijks knutselfimpjes van juf Yolanda, muziekfilmpjes van juf Kim en sportfilmpjes 
van buurtsportcoaches Justin en Jürgen geplaatst. Deze worden ook via Parro gedeeld. Deze challenges mogen kinderen 

doen, maar dat hoeft niet. Wij hopen er op deze manier aan bij te dragen dat kinderen niet de hele dag achter “een 
schermpje” zitten en ook creatief en sportief bezig kunnen zijn. Doen ze dit op een andere manier, dan is dat natuurlijk 
ook helemaal goed. 
 
Om te weten of wij het afstandsonderwijs op dit moment zo goed mogelijk inrichten, heeft u vandaag een 
korte enquête ontvangen. Zou u zo vriendelijk willen zijn de vragen te beantwoorden, zodat wij ons aanbod 

binnen de mogelijkheden die wij hebben eventueel kunnen aanpassen aan uw wensen.  
 
Bovenal hopen wij dat wij iedereen snel weer in goede gezondheid op school kunnen zien.  

Het is maar stil in de school zonder onze leerlingen.   
 
Renate van der Mooren 
Directeur 

 

 
Bereikbaarheid van de school 
Omdat wij als team het advies van het RIVM om zoveel mogelijk thuis te werken ook 
opvolgen, zijn er per dag een minimum aantal mensen in de school. Dit heeft ook invloed op 
onze telefonische bereikbaarheid. 

Wij zijn telefonisch bereikbaar van 08:30 – 14:15 uur. De collega die die dag op school is zal 
een eventuele boodschap aannemen en doorgeven aan de betreffende collega.  
 
U kunt natuurlijk altijd een mailtje aan de leerkracht of naar het algemene mailadres info@sbodewijngaard.nl sturen. 
 

mailto:info@sbodewijngaard.nl
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Opvoedvragen in coronatijd 
 
In deze gekke tijden wordt er ook veel gevraagd van de opvoedvaardigheden en het geduld van 

ouders. U kunt met uw vragen over opgroeien en opvoeden in tijden van corona, kijken op de 
website: https://www.jggv.nl/nieuws/ouderschap-en-corona/?bron=1647   
 
U kunt ook altijd even bellen met Jeugd en Gezin als u een vraag heeft, even wil sparren of een 
afspraak wil maken met een jeugdverpleegkundige of gezins- en opvoedcoach.  
Het telefoonnummer is: 035 – 6926350 of per email: info@jggv.nl. 

 

Als bijlage van dit maandbericht hebben wij ook “10 opvoedtips in onzekere tijden” en “positieve activiteiten” voor thuis 
toegevoegd. Hopelijk ondersteunt dit u om het met elkaar thuis fijn te houden.  
 

 
Thuiswerken en instructie 

Wij blijven ons digitaal ontwikkelen. Vanaf deze week geven wij ook live instructie aan onze leerlingen. Dit heeft als grote 
meerwaarde dat dit het meest in de buurt komt bij de manier waarop de lessen in de klas gegeven worden. Daarnaast 

biedt het de kinderen structuur en kunnen ze tijdens de instructie vragen stellen, waardoor de instructie nog passender 
voor iedere leerling wordt. Met een goede instructie kan het werk daarna nóg beter gemaakt worden. 
 
Het goed kunnen volgen van de instructie vraagt ook wat van u en van uw kind. Zo is het belangrijk dat uw kind op tijd 
klaar zit op de afgesproken tijd. Iedere leerkracht heeft duidelijke afspraken wanneer de camera en de microfoon wel/niet 

aan moet staan, hoe er omgegaan wordt met de chatfunctie, er worden geen screenshots gemaakt etc. Het is fijn als u 
als ouder ondertussen ook een oogje in het zeil kan houden. Daarnaast is de plek waar uw kind deze instructie volgt, heel 
belangrijk. Een rustige omgeving zorgt er namelijk voor dat uw kind zich beter kan concentreren. 
 
Wij hopen op deze manier een gezamenlijke verantwoordelijkheid te dragen. We hebben allen als doel om te zorgen dat 
onze kinderen ook op afstand zo goed mogelijk onderwijs kunnen volgen. Hierdoor beperken we een eventuele 
onderwijsachterstand. Het volgen van de planning draagt hieraan bij. Op deze manier zorgen we ook dat alle kinderen 

weer op hetzelfde punt verder kunnen als de scholen weer beginnen. Helpt u mee? 
 
Hartelijke groet, 
Rosa 
 

 
Online gedrag van leerlingen in coronatijd 
We zitten inmiddels alweer in de derde week dat de leerlingen thuis zitten omdat de scholen gesloten zijn. Door het 
coronavirus zijn we massaal op zoek gegaan naar andere manieren van werken en contact houden. Onze leerlingen zijn 
nu meer dan ooit online actief. Gedurende het jaar verzorgen wij onderwijs voor onze leerlingen met betrekking tot online 
actief zijn: zo krijgen de leerlingen lessen Mediawijsheid en werken wij met BLINK aan de computervaardigheden.  
 

Op school hebben wij als leerkracht meer zicht op het doen en laten van de leerlingen op de computer onder schooltijd. 
We kunnen meekijken bij hen op het computerscherm en wanneer er iets gebeurt, kunnen we het in een klassengesprek 
oplossen. Dat is nu natuurlijk niet zo gemakkelijk. Momenteel voeren wij o.a. telefoongesprekken met de leerlingen 
waarbij wij stilstaan bij hun online activiteiten: gaat het allemaal goed? Is het leuk?  
Binnenkort worden er ook, met de groep, afspraken gemaakt voor de komende tijd: hoe gaan wij online met elkaar om? 
Echter, ligt de verantwoordelijkheid bij het in de gaten houden wat uw kind online (bijvoorbeeld in WhatsApp-groepen) 
doet, bij u als ouder. We weten dat het niet altijd even gemakkelijk is om zicht te houden op de online activiteiten van uw 

kind. Daarom een paar tips: 
 
Vraag uw kind naar de online activiteiten door te vragen: 

• Wat is het leukste chat/videocontact dat je vandaag hebt gehad; 

• Is er nog iets gebeurd dat niet zo leuk was en hoe heb je dat opgelost; 

• Heb je nog iets ontdekt dat ik kan gebruiken voor mijn werk; 
 

Kijk zo af en toe eens (in overleg) mee met uw kind. Dat maakt het makkelijker om minder leuke situaties te bespreken 
en voorkomt stiekem en geheim gedoe.  
Als er minder leuke dingen gebeuren, dan is het belangrijk dat uw kind dit eerst met u bespreekt. Vraag uw kind hoe het 
opgelost kan worden. Het is fijn dat u het terugkoppelt aan de leerkracht zodat hij/zij het, waar nodig, met de groep kan 
bespreken aan de hand van de gemaakte afspraken. De reeds gemaakte afspraken (geen screenshots maken van 

leerkrachten/medeleerlingen en het feit dat het niet is toegestaan om in een chat te zitten zonder de leerkracht) blijven 
gewoon gelden. 
 
Wij gaan uit van een gezellige online sfeer, maar hopen vooral dat de deuren van de school snel weer open mogen. 
Groeten, Michelle 

https://www.jggv.nl/nieuws/ouderschap-en-corona/?bron=1647
mailto:info@jggv.nl
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Eindtoets groep 8 
 
Door het coronavirus gaan er veel evenementen en activiteiten niet door dit 

schooljaar. Denk aan Wandelen voor Water, de Koningsspelen en het schoolvoetbal.  
Dit jaar zouden de leerlingen van groep 8 ook voor het eerst een centrale eindtoets 
maken. Tot voorheen was dit niet verplicht in het Speciaal Basisonderwijs.  
Op 18 maart j.l. heeft minister Slob echter bekend gemaakt dat ook de eindtoets 
voor groep 8 dit jaar niet doorgaat.  

 

 
Pasen 2020 

Ook de Paasviering van donderdag 9 april zal er dit jaar anders dan andere jaren uitzien. Omdat wij 
dit niet gezamenlijk kunnen vieren, willen wij op afstand hier wel aandacht aan besteden.  
Daarom zal er op die dag namens de Paascommissie het een en ander aan digitaal materiaal aan 
jullie verzonden worden. U kunt dan denken aan een voorleesverhaal of mooi Paasfilmpje.  
 

Wij hopen op deze manier toch nog op enigszins het Paasfeest te beleven met elkaar en wensen u 
een zalig Pasen! 

 
Juf Yolanda, Saskia en Mariëtte 
 

 

 

 

BELANGRIJKE DATA  IN APRIL 2020 

 

Dag / Datum Wat 

 

Donderdag 9 april 

 

Paasviering 
 

 
Vrijdag 10 april t/m 

maandag 13 april 
 

 
Leerlingen geen les in verband met Pasen  

 
20 april t/m 5 mei 

 
Meivakantie 
 

 

 

 


