Obs de Tjongeling: Samen maken we verschil!
Weekinfo 2019/2020
Website:
E-mail:

Nummer: 30
24-04-2020 t/m 07-05-2020
www.obsdetjongeling.nl
info@obsdetjongeling.nl; directie@obsdetjongeling.nl

De jarigen van deze week
Femke, Zeb, Esmee

Agenda
25-04 t/m 05-05 Meivakantie
18-05
Studiemiddag team gaat niet door
21-22 mei
Hemelvaartsdag
1 juni
Tweede Pinksterdag
3 juni
MR/OV vergadering
12 juni
Studiedag team
24 juni
Schoolreis groep 3-4
24 juni
Introductiedag VO toekomstige brugklassers
1 juli
Afscheidsavond groep 8
2 juli
Sportdag?
3 juli
10.00 uur uitzwaaien groep 8
3 juli
12 uur: alle leerlingen vrij i.v.m. start zomervakantie
4 juli14 augustus Start zomervakantie

Coronanieuws
Dinsdagavond werd duidelijk dat de scholen weer mogen starten vanaf 11 mei. Meteen na de
bekendmaking dat de scholen weer gaan starten is er binnen onze stichting hard gewerkt om een
protocol te ontwikkelen, dat kaders zal scheppen waarbinnen de scholen hun onderwijs kunnen gaan
invullen. Iedere school heeft dan de vrijheid om het onderwijs op de voor hen meest passende
manier te kunnen gaan invullen.
De kaders waarbinnen wij moeten gaan werken zijn duidelijk: er wordt gewerkt met halve groepen,
die om de dag naar school zullen gaan. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met
dezelfde schooldagen van de kinderen uit één gezin. Ondanks het vele knip en plakwerk is het niet
voor alle gezinnen gelukt. Soms zal het geen probleem zijn, voor anderen wellicht wel.
In de bijlage vindt u een overzicht met de groepsindeling en de dagen waarop uw kind(eren)
wordt/worden verwacht. De kinderen die in het rood geschreven zijn gaan niet op dezelfde dag als
hun broertje of zusje naar school. Mocht hiermee akkoord gaan of mocht dit toch voor problemen
gaan zorgen, wilt u dat dan aan mij mailen? We gaan dan zoeken naar een oplossing.
Wat de hygiëne-/veiligheidsaspecten e.d. gaan inhouden, daar hebben we in de bijlage al wat
aangegeven. Wellicht komt er later nog meer.

Op 6,7 en 8 mei zullen we nog wel onlinelessen en de opvang verzorgen. Wij hebben dan immers
geen meivakantie gepland! Vanaf 11 mei starten voor de helft van de groep de reguliere lessen en
schooltijden. Het online onderwijs stopt per 11 mei, tijdens de niet-schooldagen is er geen opvang op
school mogelijk tijdens de lesuren. Voor- en naschool kan er gebruik gemaakt worden van de BSO. In
overleg met Welkom Kind kunnen wij ook tijdens schooluren op de niet-schooldagen van uw kind
opvang in zetten. Dit zal echter wel enige kosten met zich meebrengen.
Op 11 en 12 mei worden de Chromebooks en Ipads weer op school ingeleverd. Hierover ontvangt u
nog nader bericht.
We hopen dat we voor dit moment de zaken duidelijk in beeld hebben. We doen het mogelijk waar
we kunnen. Met gezond verstand komen we vast ver!
Mochten er toch nog vragen bij u opkomen, schroom dan niet om mij te mailen!
Voor nu wens ik u mede namens het team een fijne vakantie toe!
Geniet van het mooie weer, gezondheid voor allemaal en neem de tijd voor wat ontspanning!
Margriet

Brief van de burgemeester
In de bijlage vindt u een brief van de burgemeester van Ooststellingwerf voor alle leerlingen van de
gemeente.

Thuiswerken voor de meesters en juffen
Hier een berichtje van juf Agnes
Hallo allemaal,
Ook ik blijf nu thuis. 's Ochtends ontbijt ik rustig met onze dochter en
daarna beginnen we met haar thuiswerk. Onze dochter is 6 en heeft
net als de kinderen van groep 1 en 2 lessen van Onderbouwd! Verder
oefen ik lessen van mijn opleiding met haar. Je zou kunnen zeggen
dat ik nu bij haar stageloop 😉. 's Middags gaan we vaak even naar
buiten, naar het park. 's Avonds, als mijn man thuiskomt, begin ik
met mijn eigen huiswerk van de pabo. Op donderdag heb ik zelf
digitaal les. Als stageopdracht mocht ik een sprookje aan groep 1/2
vertellen. Op de foto zie je de "studio" waar ik de video van dit
verhaal heb opgenomen, want ik kon het helaas niet in het echt
vertellen. Ik mis jullie en hopelijk zien we elkaar gauw weer!
Hartelijke groeten van juf Agnes.
Hier een berichtje van juf Jetske
Hallo allemaal!
Wat een gekke tijd is dit zo he? Gelukkig zijn er voor jullie mogelijkheden om na de meivakantie weer
naar school te kunnen, wat leuk zeg! Voor mij gaat het nog een tijdje langer duren voordat ik weer
naar school kan. Nu volg ik mijn lessen online en maak ik al mijn huiswerk thuis. Gelukkig zijn er meer
dingen die mij bezig houden, zoals korfbal. We krijgen korfbaltrainingen doorgestuurd die ik thuis kan
doen. Verder pas ik drie ochtenden in de week op, waarbij ik de kinderen waar ik op pas kan helpen
met hun schoolwerk. Ik hoop jullie allemaal snel weer te zien! Geniet van jullie vakantie volgende
week en tot snel!
Jetske Otten

Hier een berichtje van juf Jinke
Sinds de sluiting van mijn school heb ik bijna drukker gehad dan toen ik naar
school toe ging. Ik krijg online les dit was best wel wennen maar vind nu wel fijn,
dit omdat de opdrachten duidelijk zijn en weet precies wanneer de deadline is. Ik
heb ontzettend veel geluk dat ik als sport paardrijd en mijn paarden aan huis
staan. Hierdoor kan ik lekker door trainen en vermaak ik me wel met de paarden.
Bij ons in het gezin is alles nog gezond, en we facetimen veel met onze opa en
oma´s en mijn zus. Ik vind het wel jammer dat ik nu niet meer naar jullie school
toe kan. Ik mis het contact met mijn vrienden en vriendinnen ook heel erg maar
gelukkig hebben we een telefoon. Ik hoop dat bij jullie alles nog gezond en goed
is! Stay safe!
Juf Jinke
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