INFO
Maandag 11 januari 2021

Belangrijke data:
●
●
●

19 januari
2 februari
16 februari

Oudpapier Lopers: Witkamp en Mulder
Oudpapier Lopers: Borg en Bordewijk
Oudpapier Lopers: Braas en Buis

Team

Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Inmiddels is de eerste week van de lockdown in het nieuwe kalenderjaar een feit
en zijn we vandaag gestart met de tweede week onderwijs op afstand. Het is mooi
om te zien hoe het de leerlingen lukt om aan te sluiten bij de digitale
instructiemomenten, waarna vervolgens hard gewerkt wordt aan het
thuisonderwijs. Iets waar we als school ontzettend trots op mogen zijn!
Uiteraard zien wij op school ook dat er door de leerlingen tijdens de noodopvang
geprobeerd wordt om aan schoolwerk te werken. Net zoals geldt voor de
thuissituatie geldt voor op school eveneens: er wordt gekeken naar wat lukt en wat
niet lukt, lukt ook niet. Het blijft écht noodopvang en het biedt geen vervanging van
het reguliere onderwijs, ook niet in kleinere groepen. De collega’s doen hun uiterste
best om de planning van het onderwijs, het geven van de instructiemomenten en
de verschillende contactmomenten met leerlingen te combineren met de
noodopvang. Zoals u begrijpt is er bij de noodopvang een mix van leerlingen uit de

groepen 1 t/m 8 aanwezig en hebben zij als leeftijdsgroep dan ook ieder eigen
behoeften qua opvang.
We zien dat, in vergelijking met de lockdown in maart 2020, het aantal
aanmeldingen voor de noodopvang behoorlijk toeneemt. Gelukkig ontvangen we
ook veel berichten dat het lukt om de dagen thuis zelf op te lossen. We begrijpen
natuurlijk dat we het sluiten van de scholen en daarmee ontstane problemen met
elkaar als maatschappij moeten oplossen en we snappen absoluut dat deze hele
situatie ook ontzettend veel van thuis vraagt. Immers, het zelf thuiswerken in
combinatie met het begeleiden van het onderwijs op afstand van uw kind(eren) is
mogelijk al een uitdaging op zich (ook een aantal van ons bevindt zich in zo’n
zelfde positie). Toch wil ik u graag nog eens dringend verzoeken om, waar het lukt,
te proberen de opvang zelf te regelen thuis en alleen gebruik te maken van de
noodopvang op school als dat echt niet lukt. Uiteraard met als doel om hiermee te
streven naar een vorm van samenwerking, waarbij de hele situatie voor iedereen
zoveel mogelijk behapbaar blijft.
We wensen jullie allemaal ook deze week een goede week toe!
Met vriendelijke groet,
namens team obs De Plaats,
Tamara van den Hoff
(Directeur obs De Plaats)

Schoolontwikkeling

Weekmail
Toen na de zomervakantie bleek dat de Corona-maatregelen verlengd werden en
ouder(s)/ verzorger(s) nog niet de scholen in konden, zijn we gestart met het
versturen van de weekmail per groep. Op deze manier konden we u informeren
over waar in de verschillende groepen aan gewerkt werd en welke belangrijke
dingen er op de planning stonden voor bijvoorbeeld de week erna. We hebben
hierover enthousiaste reacties ontvangen! Binnenkort zullen we de weekmail gaan
evalueren op school en kijken of we hiermee verder zullen gaan.
Voor nu, tijdens de lockdown-periode, zetten we de weekmail wel even on hold. Dit
heeft te maken met dat u allemaal een weekoverzicht ontvangt van wat er aan
bod komt in de groep van uw kind(eren), soms met daarbij nog een begeleidend
verhaaltje van een leerkracht. Dan ook nog een weekmail sturen, lijkt ons dubbel

werk. Wanneer de leerlingen weer naar school komen, pakken we het uiteraard
weer op.
Een uitzondering op dit on hold zetten van de weekmail geldt voor de groepen 1/2.
Dit heeft ermee te maken dat het onderwijs op afstand voor deze groepen anders
georganiseerd is.

Nieuws
GGD Hollands Noorden
Vanuit de GGD Hollands Noorden vindt u in de bijlage een informatiebrief over wat
de Jeugdgezondheidszorg voor u kan betekenen, ook tijdens deze lockdown.
Daarnaast vindt u informatie over een webinar ‘Van schermtijd tot TikTok’,
ontwikkeld voor ouder(s)/ verzorger(s) van kinderen van 4 tot 12 jaar. Dit betreft
dus een digitale bijeenkomst die u vanuit huis kunt volgen op donderdag 28
januari van 20.30 tot 21.15 uur. Voor meer informatie en het aanmelden kunt u
terecht op: www.ggdhn.nl/cursussen.
Nieuwsbrief gemeente Medemblik
Via
https://gemeentemedemblik.email-provider.nl/web/779rxgmarv/vghlocigwy/xhi6
tghyv9/czbofwowoi komt u bij de meest recente nieuwsbrief vanuit de gemeente
Medemblik. U kunt zichzelf ook abonneren op de nieuwsbrief, zodat u deze
automatisch per mail krijgt.
Team Sportservice
Binnen Team Sportservice is er een activiteit opgezet voor de kinderen van groep 5 t/m 8.
Zij hebben ons gevraagd om onderstaand bericht te verspreiden onder de ouders van de
kinderen van groep 5 t/m 8. Zij kunnen hier kosteloos aan meedoen en inschrijven is
verplicht via de site in het bericht:
Gratis beweegactiviteit op een schoolplein
Heb jij ook zin om met je vriendjes en vriendinnetje wat leuks en actiefs te doen? Vanaf 11
januari kun je op verschillende (school)pleinen en in de gemeente Medemblik gratis
meedoen met leuke beweegactiviteiten. De lessen worden gegeven door een
Bewegingsconsulent van Team Sportservice. Zit jij in groep 5 t/m 8, geef je dan snel op!
Meer beweging
Door de sluiting van de scholen en een beperkt sportaanbod, is het contact met
leeftijdsgenootjes minder en wordt over het algemeen minder bewogen. Nicolette Bijlsma,
Buursportcoach gemeente Medemblik: ‘Vanuit Team Sportservice willen we hier
verandering in brengen door gratis activiteiten aan te bieden op verschillende locaties.
Tijdens de lessen worden er verschillende spellen en sporten aangeboden. De lessen
worden na schooltijd georganiseerd. Zodat iedereen eerst zijn schoolwerk kan maken. Wij
hopen dat de kinderen net zo enthousiast zijn als wij en zien iedereen dan ook graag!’

Maatregelen
In verband met de maatregelen is het niet toegestaan dat ouders meekomen naar de
beweegactiviteit. Uiteraard hanteren wij tijdens de activiteit de maatregelen van het RIVM.
Aanmelden
Via de site van Noord-Holland actief kun je je inschrijven voor 1 of meerdere activiteiten.
Ga naar www.noordhollandactief.nl en meld je snel aan. Meedoen is gratis en aanmelden
kan tot 12:00 uur op de dag zelf.

Trots

Binnen dit onderdeel van de Info nemen we u graag mee in dat we trots zijn op de
ontwikkelingen binnen de school. Dit betreft ontwikkelingen op het gebied van de
onderwijsinhoud, maar bijv. ook in de samenwerking met ouder(s)/ verzorger(s).
Een goed voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld dat we nu dagelijks instructies
aanbieden aan de leerlingen via de Meet. Dit in tegenstelling tot in de eerdere
lockdown. Hierin proberen we telkens bij te schaven en onszelf hierin dus te
verbeteren als school. De huidige opzet betekent dat de leerlingen elke dag
afgestemde instructies krijgen waarna zij vervolgens met het werk aan de slag
kunnen. Door het huidige rooster hiervoor in te zetten, hebben we er daarnaast
voor gezorgd dat sommige leerlingen ook groepsoverstijgend kunnen werken.
Bovendien zijn er door de dagelijkse instructies meer contactmomenten en
hebben we nog beter zicht op of alle leerlingen aangehaakt blijven bij het
onderwijs.
Graag nemen wij u ook nog mee in een ander voorbeeld. Sinds het moment dat
het Corona-virus iets is gaan betekenen voor de scholen zijn er evengoed nieuwe
leerlingen ingestroomd. Aan het begin kwamen bijna vierjarige leerlingen alleen
wennen. Zij en hun ouder(s)/ verzorger(s) maakten bij de deur, op 1,5 meter, kennis
met de nieuwe leerkracht en de kinderen gingen dapper zelf mee naar binnen. Dit
is voor zowel de leerlingen als de ouder(s)/ verzorger(s) een grote stap, waarvoor
wij als school echt bewondering hebben. Immers, deze start van de
basisschoolperiode hadden wij ons toch allemaal echt anders voorgesteld dan
hoe dit nu gaat. Als extra interventie m.b.t. het kennismaken en instromen van
nieuwe leerlingen hebben we eind vorig schooljaar geprobeerd om nieuwe
leerlingen tijdens het buitenspelen kennis te laten maken met hun leerkracht en
met de leerlingen uit de groep. De ouder(s)/ verzorger(s) konden dan bij het hek
de leerkracht live ontmoeten en zo even kennismaken. In de periode na de
kerstvakantie stond/staat er eveneens weer instroom gepland van nieuwe
leerlingen. Met de ouder(s)/ verzorger(s) van de leerlingen die in zouden stromen

tijdens deze lockdown proberen we zoveel mogelijk af te stemmen of hun kind bijv.
iets later kan starten. Dit proces alsmede het organiseren van Corona-proof
wenafspraken gebeurt in overleg met ouder(s)/ verzorger(s), waarbij altijd
gekeken wordt naar het belang van het kind.
Kortom, ook in deze hectische tijden proberen we te kijken naar waar het nog beter
kan. Dit betekent dat wij als school met elkaar in ontwikkeling zijn, stap voor stap…
maar wel samen vooruit!

Cito-toets en definitief advies groep 8
Zoals u in de jaarplanner kon zien, stonden voor deze week en de volgende week
eigenlijk de CITO-toetsen gepland. Dit betreft de M-toetsen. CITO maakt
onderscheid tussen M-toetsen (middenin het schooljaar)en E-toetsen (aan het
eind van het schooljaar). Op stichtingsniveau is gesproken over hoe om te gaan
met de M-toetsen nu de kinderen niet naar school gaan. Er is afgesproken dat we
de adviezen van het ministerie en CITO aanhouden, wat betekent dat we in
principe zullen gaan toetsen na 1 februari. Uiteraard is dit natuurlijk ook weer
afhankelijk van eventuele nieuwe richtlijnen vanuit de regering de komende
weken.
Daarnaast heeft ook het definitief advies van groep 8 natuurlijk onze aandacht
n.a.v. het later afnemen van de CITO-toetsen. Hier is concreet nog niets over te
zeggen, maar het is goed om u te informeren over dat we hier mee bezig zijn.
Zodra er meer informatie over is, zullen we u hier uiteraard in meenemen.
Voorbeeld leeg dagschema
In de bijlage vindt u een voorbeeld van een leeg dagschema, wat u zou kunnen
gebruiken tijdens het thuiswerken als u merkt dat uw kind(eren) daar behoefte
aan heeft (hebben). Deze hebben we vorig jaar april ook al eens gedeeld. Wellicht
heeft (hebben) uw kind(eren) hier iets aan?

