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Ver len gin g sch oolslu it in g
Zoals u weet blijven de basisscholen helaas langer dicht, in ieder geval tot 8 februari. Het thuisonderwijs wordt daarom
voortgezet tot die datum. Als team proberen wij u zo goed mogelijk te ondersteunen, blijf ons bevragen als u ergens mee
zit. We proberen hier dan zo goed mogelijk een oplossing voor te vinden. Ook voor het team is het steeds improviseren.
Met elkaar maken we er het beste van!
Maandag 8 februari staat er een leerlingloze dag gepland. Voor het team is op die dag externe teamscholing geregeld. We
gaan kijken of we hier een andere oplossing voor kunnen vinden. Als de scholen weer open mogen, hopen we ook op 8
februari de deuren voor de kinderen te openen. De leerlingloze dag wordt dan mogelijk naar een andere dag verschoven. U
ontvangt hierover nog verdere informatie.
Als we iets verder in de jaarplanning kijken komen in ieder geval het oudercafé en de rommelmarkt te vervallen. Hopelijk
kunnen we hier in het najaar een inhaalslag in maken.

Nat ion ale Voor leesdagen
Woensdag 20 januari vindt de start van de Nationale Voorleesdagen plaats. In plaats van het traditionele Voorleesontbijt
starten alle groepen met een digitale voorleesactiviteit. Goed leren lezen start met leesmotivatie. Als kinderen leeshonger
hebben, lezen ze meer. En vele onderzoeken hebben het belang van lezen aangetoond: kinderen die veel lezen hebben een
grotere woordenschat en een beter taalbegrip waardoor ze lesstof, zoals begrijpend lezen , beter tot zich kunnen nemen.
Van veel lezen wordt je wereldwijs. En alles start met voorlezen. En voorgelezen worden is heerlijk, ook al zit je in groep 8!
Ook tijdens de lockdown blijft het mogelijk om boeken te lenen bij de Bieb. Kijk op de Bestelbieb service:
https://www.westfriesebibliotheken.nl/bestelbieb.html

Bag2 Sch ool op don der dag 4 m aar t
U had de aankondiging misschien al gemist: wanneer is de kledinginzameling?
In verband met de coronamaatregelen is de inzameling nu op donderdag 4
maart. Zet u de datum op uw kalender?
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We h ebben sin ds dit sch ooljaar digit al leader s!
In de nieuwsbrief van december was het al aangekondigd: we stellen onze digital leaders aan u voor! Sinds dit schooljaar is
dit een nieuwe taak voor een deel van onze leerlingen. Onder begeleiding van een externe ict-er leren ze meer over ict
zodat ze de andere kinderen in de groep kunnen ondersteunen bij het werken met digitale leermiddelen en programma's.
Wie zijn onze digital leaders? Nadat ze in een sollicitatiebrief hun kwaliteiten hadden toegelicht: Joey uit groep 4, Stijn uit
groep 5, Mel uit groep 6, Zoë uit groep 7 en Hamza uit groep 8. Helaas is het nog niet gelukt om een foto van de groep te
maken. Die houdt u nog te goed! De digital leaders gaan nog nadenken over hoe ze goed zichtbaar kunnen zijn in de school.
We zullen de digital leaders dus vaker in deze nieuwsbrieven terug zien.
Wat doen onze digital leaders? Heel veel, kunt u hieronder lezen.
Pr ak t isch e t ak en
-

Helpen bij de dagelijkse organisatie van de Chromebooks (bijv. klaarzetten, terugplaatsen in een oplaadkar,
snoeren oplaadkar netjes houden, uitvoeren technische controle);

-

Ondersteuning bieden bij (en bedienen van) ICT en multimedia apparatuur tijdens evenementen
(schoolvoorstelllingen, musical, etc.);

-

Ondersteunen bij het klaarzetten van software programmatuur.

Hu lp bij ICT pr oblem en
-

Oplossen van (en ondersteunen bij) klein-technische problemen met de Chromebooks en digiborden in de eigen
klas;

-

Oplossen van (en ondersteunen bij) klein-technische problemen met de Chromebooks en digiborden binnen de
school;

-

Antwoord kunnen geven op gebruikersvragen bij educatieve software en Google apps van medeleerlingen en
medewerkers;

-

Samen met andere Digital Leaders en coördinator opbouwen van een FAQ.

Exper t ise opbou w en en delen
-

Uitleg geven aan leerlingen en medewerkers bij het gebruik van (nieuwe) software of hardware;

-

Ondersteuning bieden in ICT en technologie gerelateerde lesactiviteiten bij eigen of andere groepen;

-

Ondersteuning bieden bij gebruik van technologie bij jongere leerlingen;

-

Ondersteunen (mentor) van leerlingen die intensief gebruik maken van ICT (bijv. tekst naar spraaksoftware) of hier
meer moeite mee hebben.

Uit leg geven en ver zor gen van lesact ivit eit en
-

Medewerkers op de hoogte houden van nieuwe technologie trends;

-

Geven van (of helpen bij) lesactiviteiten gericht op het gebruik van bepaalde hardware of software;

-

Geven van (of helpen bij) lesactiviteiten gericht op mediawijsheid en andere digitale geletterdheid.

In h et zon n et je! Gef elicit eer d!
3 februari: Sven (groep 5)
6 februari: Sep (groep 5)
8 februari: Faas (groep 3)
26 februari: Fianne (groep 7)

