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Nieuwsbrief 11, 27 maart 2020 

Jarigen in April 

Onderbouwplein.                              
Stephano (5), Liva (6), Dounia 
(6)                                                

Middenbouwplein                       
Emanuel (8),  Sarita (8),   

Bovenbouwplein                                 
Shahd  (12), Shounw (10), Ja-
net (12), Quinysha (11),  Hayley 
V. (10),    

 

 

Belangrijk data 

10 april  Goede vrijdag 

12 april  1e Paasdag 

13 april  2e Paasdag 

24 april Start Ramandan 

Corona nieuws. 

Het RIVM en het kabinet komen aankomende dinsdag (31 maart 2020) met een upda-
te over de maatregelen betreffend het onderwijs. Na bekendmaken van deze maatre-
gelen zullen wij als team met elkaar in beraad gaan en u op de hoogte brengen van de 
gemaakte afspraken op schoolniveau. 

Bereikbaarheid van de school. 

In een eerder bericht op klasbord hebben we u geïnformeerd over de bereikbaarheid 
van school tijdens de Coronacrisis. Na het sturen van dit bericht heeft het kabinet de 
maatregelen aangescherpt.  
Voor ons houdt dit in, dat wij niet meer op school werken. Uitzondering hierop zijn de 
momenten van het uitdelen van pakketten voor leerjaar 1, 2 en 3 of voor opvang van 
kinderen waarvan beide ouders werken in de zogenaamde 'vitale beroepen'. 
De school is op schooldagen tussen 9.00- 13.00 uur telefonisch bereikbaar voor uw 
vragen op het nummer:  06-16851582. Juf Audrey staat u dan te woord.  

Hoe wordt het thuisonderwijs voor onze leerlingen 
vormgegeven.  

Het onderbouwplein: 

De kinderen uit het onderbouwplein zullen elke week lesideeën die gekoppeld zijn aan 
het thema ontvangen via de mail en klasbord. De leerkrachten plaatsen ook allerlei 
educatieve filmpjes. 

Het contact zal plaatsvinden via de mail en klasbord. Elke schooldag tussen 11.00 en 
13.00 uur is er een leerkracht uit het onderbouw online bereikbaar via de mail. Ouders 
kunnen binnen deze tijd vragen stellen en direct antwoord verwachten.  

 

 
 



 

 

KLASBORD 

Mocht u zich nog niet aangemeld hebben dan kunt u dit alsnog doen via de app ‘Klasbord’ in 

de Appstore en aan te melden met de volgende codes: 

Het Onderbouwleerplein (leerjaren 1-2): QBQ-34S 

Het Middenbouwleerplein (leerjaren 3-4-5): M68-FU6 

Het Bovenbouwleerplein (leerjaren 6-7-8): 64N-A4U 

 

 

 

Het middenbouwplein. 
 
Elke dag krijgen de kinderen uit leerjaar 3 een mail over de lesstof die de volgende dag gemaakt moet 
worden. Ouders kunnen dagelijks contact opnemen per e-mail. 
De kinderen gebruiken hun inlogcode, die begin dit schooljaar is verstuurd, voor technisch lezen om 
thuis te oefenen in Veilig Leren Lezen. Daarnaast krijgen alle leerlingen een account in Snappet om in te 
loggen op rekenen en spelling. Ook LOGO 3000 wordt gebruikt waarin de leerlingen kunnen inloggen 
om de woordenschat te vergroten. De leerlingen krijgen hun schrijfschrift mee naar huis om elke dag 
een schrijfblad te maken. 
 
De kinderen uit leerjaar 4 en 5 krijgen dagelijks een overzicht van de lessen die gemaakt moeten wor-
den. Snappet wordt ingezet voor rekenen, spelling, taal, nieuwsbegrip en technisch lezen. De leerlingen 
krijgen hun schrijfschrift mee naar huis om 2 keer in de week een schrijfblad te maken. 
Extra lesideeën worden via de mail en/of klasbord verspreid. Ouders kunnen dagelijks contact opnemen 
per e-mail. 
Tussen 11.00 en 13.00 is er een leerkracht vanuit het plein online op de Snappet chat. Kinderen en ou-
ders kunnen binnen deze tijd vragen stellen en direct antwoord verwachten. 
 
 
Het Bovenbouwplein. 
 
De kinderen uit het bovenbouwplein ontvangen elke dag via de mail een overzicht met de lessen die 
gemaakt moeten worden. De kinderen  werken via de nieuwe DLO (Digitale Leer Omgeving). Vanuit hier 
kunnen ze werken aan Snappet voor de vakken: rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen. Ook ontvan-
gen de kinderen via Google classroom extra lesideeën en opdrachten.   
Tussen 11.00 en 13.00 is er een leerkracht  vanuit het plein online in de DLO via Google Meet . Kinderen 
en ouders kunnen binnen deze tijd vragen stellen en direct antwoord verwachten. Via Google Meet in 
de DLO is er een mogelijk om met de leerkracht en andere kinderen te chatten, bellen en videobellen. 
De leerkracht monitort deze chatroom.   
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Bericht uit het onderbouwplein.  
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Wij zijn de afgelopen twee weken bezig geweest met thuiswerken. 

Maar je staat toch voor de klas, vragen mensen mij dan. Hoe doe je dat? 

 

Thuis achter mijn computer zitten en contact hebben met ouders en kinderen. Het 

blijft raar en iets dat niet bij mij past. Ik wil met kinderen iets leren in het echt! 

Ik wil het plezier meemaken als ze zien dat er een wortel uit de boon groeit die zij 

een dag eerder geplant hebben. 

Ik wil ze zien glunderen van trots als ze horen dat zon en zaaien begint met de z. 

Ik wil zien dat ze hun naam kunnen schrijven of dat ze een woord op de juiste ma-

nier gebruiken. 

Ik wil met ze meespelen in de hoek van de boerderij die er nu verlaten bij staat.... 

Kortom ik mis het fysieke lesgeven en de omgang met ouders en kinderen in het 

echt! 

 

Ondanks dit alles vind ik het waardevol om te zien dat 

de ouders, ‘mijn tijdelijke collega’s’ zo hun best doen 

om in deze tijd hun kinderen te begeleiden in hun ont-

wikkeling. Dit wordt erg gewaardeerd! 

 

Trots ben ik op de kinderen die thuis keihard werken 

en spelen, waar ik af en toe een glimp mag opvangen 

via een foto of een filmpje. 

Dikke duim voor jullie. 

En hopelijk tot heel snel! 

 

Juf Jessica.  
 

 

Bericht uit het middenbouwplein.  
 
Wat een rare weken zo in deze coronacrisis, maar wat zijn we trots op de kinderen en de ou-
ders van het middenbouwplein. 

Vorige week maandag zijn we begonnen met thuiswerken, en in het begin 
was dit nog een beetje onwennig. De leerlingen uit leerjaar 3 zijn begonnen 
met werkjes vanuit school mee te nemen en daar thuis aan te werken, maar 
sinds vorige week is leerjaar 3, net als leerjaar 4 en 5 begonnen met het re-
kenen via snappet. Superknap, want dit was helemaal nieuw voor zowel de 

ouders als de leerlingen. Leerjaar 4 en 5 zijn gelijk begonnen met het werken via snappet met 
rekenen, taal, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen. En wat wordt dit ook goed opgepakt 
door de ouders en de kinderen, hier mogen we met z’n allen trots op zijn. En tussendoor laat 
meester Geoffrey jullie ook nog zweten met de challenges die hij via de sportbingo heeft ge-
maakt. 

De eerste 2 weken zijn voorbij en we zijn trots op wat jullie allemaal hebben gedaan de afgelo-
pen week, wat wordt er een hoop eigen verantwoordelijkheid gepakt door iedereen. Zet dit 
door! 
 
Juf Esther, juf Kim & juf Karen 
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Bericht uit het bovenbouwplein.  
 

Wij zijn echt ontzettend trots op onze kinderen. Wat 
werken ze hard!!  

We missen de kinderen wel enorm, want wij doen na-
tuurlijk niks liever dan ze les te geven. Volgende week 
gaan we starten met de DLO (nieuwe leerling omgeving. 
Vanuit daar kunnen we het gemaakte werk van de kin-
deren volgen en met de kinderen chatten en videobel-
len. Hopelijk zien we de kinderen daar!  

Bekijk de video (door op het plaatje te klikken of deze url 
te gebruiken https://www.youtube.com/watch?v=kIz9mTkjfZU&feature=youtu.be) voor een videoboodschap van 
ons naar de kinderen.  

KBS Jacobus 

Hesselingstraat 5 

3192 BC Hoogvliet 

Telefoonnr.: 010-2950095 

E-mailadres: directie@kbsjacobus.nl 

Bankrekening: NL21 INGB 0654 0845 13 

Be safe, stay safe!  

https://www.youtube.com/watch?v=kIz9mTkjfZU&feature=youtu.be
https://youtu.be/kIz9mTkjfZU

