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Heffen, 30 oktober 2020
Beste ouders,

Gisteren gonsde het in de media over een mogelijke lockdown.
Hopelijk is dit nog niet meteen aan de orde en kunnen de kinderen gewoon naar school
blijven komen.
We nemen toch het zekere voor het onzekere en geven de kinderen al materiaal mee naar
huis.
In de agenda vinden jullie ook stappenplannen en afspraken terug die we maakten voor
(mogelijk) afstandsonderwijs.
Is het na de vakantie afstandsonderwijs? Dan heeft iedereen al het nodige materiaal.
Is er na de vakantie geen afstandsonderwijs? Super, dan breng je het zakje met materialen
gewoon terug mee naar school.
Wat zit er in het zakje?
•
•
•
•
•
•
•
•

Werkboek taal ‘Kern 3’ (blauw boekje) > Het leesboekje en veilig en vlotje zit in hun
rekkermap in de boekentas.
Schrijfschriftje
Rekenboek 1b
Getalbeeldendoos
Magische bordje (Whiteboard)
Uitwisbare stift (Niet op papier gebruiken!)
Wissertje
De eigen pennenzak

Daarnaast vinden jullie ook een afgesloten envelop met daarin een aantal groene boekjes,
dat is al de volgende kern ‘Veilig leren lezen’:
-

Werkboek taal ‘Kern 4’
Leesboek ‘Kern 4’
Veilig en vlot ‘Kern 4’
Stickerblad
 Dit hebben we nodig in ons werkboek. Op elke sticker staat een paginanummer in
de rechtse benedenhoek. Op deze pagina’s moeten ze eigenlijk de ontbrekende

woorden schrijven, maar omdat ik de schrijfletters gekoppeld heb qua
motorische gelijkenissen/moeilijkheden, kunnen ze die woorden niet schrijven.
Daarom maakte ik etiketten waarop de ontbrekende woorden staan. De kinderen
lezen de zin en plakken het juiste etiket in de zin. Dit is vrij nieuw, we hebben dit
nog maar één keer in de klas gedaan. Het is dus goed mogelijk dat de werkwijze
wat moeilijk gaat zijn.
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Concreet staat er nog niets vast, pas wanneer er van hogerhand duidelijkheid is, kunnen wij
als schoolteam praktisch aan de slag.
Zodra we als school een duidelijk idee hebben hoe alles zal verlopen, wordt dit naar jullie
gecommuniceerd.
Nogmaals, dit is puur om op het ‘ergste’ voorbereid te zijn. Hopelijk is het niet nodig en
starten we op 12 november gewoon terug in de klas.

Een fijne (en gezonde) herfstvakantie gewenst!

Met vriendelijke groet,
Juf Charlotte

