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Nieuws in Coronatijden:
Het stof is amper neergedaald van bijna drie weken thuisonderwijs. Alle maatregelen die nu
gelden tegen de verspreiding van het coronavirus worden verlengd tot en met dinsdag 28
april. De inzet van leerkrachten, de leerlingen en jullie als ouders om op stel en sprong
onderwijs op afstand vorm te geven, is enorm. Daar mogen we best trots op zijn met z’n allen.
Ook als team zijn we lerend in deze manier van lesgeven. De haalbaarheid van thuisonderwijs
is afhankelijk van veel factoren. In alles wat we als team besluiten en doen, proberen we
zoveel mogelijk rekening te houden met de situatie waarin we ons met elkaar bevinden. Dat
betekent dat we zo zorgvuldig en veilig mogelijk handelen.

1. Voor alle leerlingen van groep 3 t/m 8 liggen er maandag 6 april op het

schoolplein nieuwe pakketjes klaar met werkbaden, werkboeken, schriften, e.d.
Voor de kleuters geldt: buiten staan kratten met knutselmateriaal klaar voor wie
daar behoefte aan heeft. Advies: neem een stevige tas mee!
Er is ook gelegenheid om bij Joke boeken te ruilen. Om alles zo ordelijk, veilig en
gezond mogelijk te laten verlopen, hanteren we onderstaand schema voor het
ophalen van de pakketjes:
 08.30 – 09.00 Uur alle gezinnen met de eerste letter van de achternaam van
uw kind: A t/m F
 09.00 – 09.30 Uur alle gezinnen met de eerste letter van de achternaam van
uw kind: G t/m L
 09.30 – 10.00 Uur alle gezinnen met de eerste letter van de achternaam van
uw kind: M t/m S
 10.00 – 10.30 Uur alle gezinnen met de eerste letter van de achternaam van
uw kind: T t/m Z
 We hanteren eenrichtingsverkeer bij het boekenlenen. Via de
bovenbouwdeur erin en via de onderbouwdeur eruit.

2. Indien u (-w kind) niet in de gelegenheid bent/is om de materialen op te halen, of

als u een ander tijdstip wilt, mail dan naar info@ambyld.nl. Samen zoeken we naar
een passende oplossing.

3. Volgende week gaan we met groep 7/8 Google Meet uitproberen. Via Google Meet

bestaat de mogelijkheid een groep of groepje kinderen tegelijkertijd met de
leerkracht contact te laten maken. We gaan het komende week uitproberen in groep
7/8.

4. Wilt u een Chromebook lenen, neem dan even contact op met Roelf
(info@ambyld.nl). U moet er wel even voor tekenen.

5. We houden ook maandag 6 april 1,5 meter afstand van anderen en bij

verkoudheidsklachten komt u niet op school. Ook dan zoeken we samen naar een
passende oplossing. Kom met zo weinig mogelijk mensen naar school. Liefst
1 of 2 personen per gezin.
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6. Heeft u geen opvang en bent u werkzaam in de vitale beroepen, neemt u dan even
contact op met Roelf (info@ambyld.nl). Kijk ook op www.ambyld.nl

Wij wensen iedereen goede moed en een goede gezondheid toe en hopelijk tot snel!
Thuiswerken:
Ook wij werken zoveel mogelijk thuis.
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Heel veel blije gezichten:
“In de kruiwagen liggen de 46 bossen die ze gevieren gaan bezorgen. “Je belt aan, legt de bos
neer, zwaait even en dan ga je weg”, instrueert Ilse. Deuren gaan open terwijl de kinderen
weglopen. Bij het zien van de bloemen breekt de glimlach door. “Dankjewel!”, wordt hen
achterna geroepen. “Oh, hier is ook iemand jarig”, constateert Jasper bij een uitgehangen
vlag. En kijk, daar verderop staat al iemand achter het raam te wachten. Een deur gaat op een
kier, een vragend hoofd verschijnt. “Op de grond”, wijst Ilse. “Oh, dankjewel.”
Scoor een boek:
De kinderen uit groep 5/6 kunnen deze boeken uit de klas halen en meenemen naar huis. Wel
even bij juf vermelden welk boek je mee neemt.
Koning van Katoren:
A.s. maandag krijgen alle leerlingen van groep 7/8 het boek Koning van Katoren. Vanaf 1 april
staat er op de website van de bibliotheek (www.bzof.nl) een quiz over het boek Koning van
Katoren. De quiz is bedoeld voor kinderen uit groep 7 en 8. Om de ca. 2 à 3 dagen komt er
een nieuwe vraag online over het boek. De vragen staan in volgorde van het boek, zodat
kinderen al quizzend het boek lezen. Met de vragen kunnen ze punten verdienen en
uiteindelijk is er een winnaar, die ook een prijs wint. Vraag 1 staat inmiddels online, maar
aanmelden kan nog steeds! De evt. vorige vragen blijven staan, dus iedereen kan instromen.
Aanmelden kan via de website.
Volgende nieuwsbrief:
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 16 april a.s.
Agenda:
Vrijdag 10 april t/m
maandag 13 april

Paasvakantie
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Met vriendelijke groet, Roelf Grasmeijer
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