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 Het vervolg 
De schoolsluiting en het thuisonderwijs gaan nog een poosje door. 
Misschien went het al een beetje. De meest hectische periode lijkt in ieder geval wel achter de rug, maar 
gewoon is het zeker niet. 
 
Sinds deze week kan er thuis met schoolboeken gewerkt worden. Dat is plezierig. Het ophalen van de 
spullen verliep afgelopen maandag gladjes. Het was fijn om de kinderen even te zien, maar het was ook 
treurig om ze na een paar minuten weer te zien weggaan. 
 
Met de leerkrachten is afgesproken dat we langzaam aan wat meer 'instructie' toevoegen aan het werk. 
Daarmee bedoelen we dat er nieuwe dingen worden uitgelegd en dat we niet meer alleen herhalen wat al 
eerder uitgelegd was. Als het goed is, heeft u daar deze week al iets van gemerkt. 
Bij de jongste groepen is het verschil tussen herhalen en nieuwe dingen leren trouwens niet zo sterk. 
 
Het is voor de leerkrachten erg wennen dat ze veel minder zicht hebt op wat de kinderen leren en dat ze 
daar ook niet zoveel invloed op hebben als in de klas. Het ene kind doet veel, is actief en leert lekker door 
en het andere kind is niet zo goed te motiveren, hoe goed de ouders dat ook proberen, en doet dus een 
stuk minder. 
Wij hebben vanaf het begin gezegd dat u ervoor moet oppassen dat het thuisonderwijs geen spanning in 
het gezin oplevert. Wees dus niet bang voor heel grote achterstanden als het allemaal niet zo goed lukt. 
Maar blijf het wel proberen, desnoods op een wat lager pitje. 
Als de scholen weer open gaan, dan zal er eerst goed uitgezocht moeten worden welke kinderen 
achterstand hebben opgelopen en daarvoor zal dan een plan gemaakt worden. 
Dat wordt voor de leerkrachten de volgende grote uitdaging, maar ook dat zal te zijner tijd goed aangepakt 
worden. 
 

 Groep 8 
Groep 8 is altijd een bijzondere groep. Vooral de tweede helft van het schooljaar is anders dan in de andere 
groepen. Een belangrijk moment is altijd de Eindtoets. Dat is spannend, maar ook wel leuk, omdat je als 
kind kunt laten zien wat je waard bent. Voor de school is het ook altijd goed om te zien waar 8 jaar 
onderwijs de kinderen heeft gebracht. 
Na de Eindtoets breekt dan de leuke periode aan van een wat andere manier van onderwijs, van 
sporttoernooien, en natuurlijk van de voorbereidingen op de musical; rollen leren, liedjes instuderen en 
decors bouwen. En tot slot de laatste week van afscheid nemen, met alle emoties van dien. 
Dit alles zal dit jaar waarschijnlijk toch anders worden. 
Maar de leerkrachten denken natuurlijk al na over een alternatief. We laten de kinderen niet "zomaar" van 
school af gaan. Alleen moeten we nog even afwachten wat er mogelijk zal zijn. 
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 De nieuwe "Sway" van de gymmeesters en -juffen 

 

Thuis Gym 3  

Hier is alweer de derde nieuwsbrief van de vakleerkrachten. We hebben weer een paar leuke 

uitdagingen voor jullie bedacht. We hopen dat jullie hierdoor lekker gaan bewegen en sporten. 

Blijf… 

Ga naar deze sway  

 

 

 Van buiten -1: van Welzijn in Noordenveld (WiN) 
"WiN" heeft voor ouders een folder gemaakt, gericht op de situatie van het thuisonderwijs. 
Die zit in een bijlage bij de mail waarin ook deze nieuwsbrief zat. 
 

 Van buiten -2: van de Bibliotheek 
ThuisBieb: vrij beschikbare e-books 
De ThuisBieb-app is toegankelijk voor iedereen. Dus ook als de kinderen géén lid zijn van de Bibliotheek! In 
de app staan 100 e-books, waarvan 21 titels voor kinderen tot en met 12 jaar, zoals Fien komt dat zien! van 
Harmen van Straaten en Alaska van Anna Woltz. Met de ThuisBieb willen de Bibliotheken iedereen die 
thuiszit, dus ook kinderen, een hart onder de riem steken in deze onzekere tijd. 
Hoe werkt de ThuisBieb? 
De e-books staan in de speciale ThuisBieb-app. De ThuisBieb-app voor iOS is nu beschikbaar in de AppStore. 
De verwachting is dat de app voor Android binnenkort ook beschikbaar is via Google Play. Wanneer de app 
is geïnstalleerd kun je het aanbod bekijken en titels selecteren. De app is in elk geval beschikbaar tot en 
met 10 mei. Meer informatie kun je vinden op jeugdbibliotheek.nl/thuisbieb. 
Jeugdbibliotheek.nl 
Speciaal voor deze periode heeft de Bibliotheek ook extra luisterboeken beschikbaar gesteld voor kinderen 
die geen lid zijn van de bibliotheek. Deze zijn vrij toegankelijk via de LuisterBieb-app. Net als de 
voorleesfilmpjes van De Voorleeshoek en Bereslim.  
Kinderen die lid zijn van de Bibliotheek kunnen naast de e-books in de ThuisBieb nog veel meer e-books 
lenen. Ook kunnen ze oefenen voor schoolvakken via Junior Einstein. Kijk op jeugdbibliotheek.nl voor een 
overzicht van alle digitale producten voor kinderen. 
 
Met vriendelijke groet, 
team Het Valkhof 
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