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Jarigen
In de kerstvakantie is het feest bij
Duuk, Livia, Madelief, Britt, Lyra,
Nawaii, Koen, Julia en Eytan. In de
week na de vakantie zijn Dick, Dean
en Nova jarig. Alvast van harte
gefeliciteerd! Wij wensen jullie alvast een hele
fijne dag.

Opbrengst omgekeerde adventskalender
Graag willen wij iedereen
die spullen heeft
gedoneerd voor de
omgekeerde advent
kalender heel hartelijk
bedanken. We hebben
ongekend veel spullen
gekregen en dus heel veel
kerstpakketten kunnen
samenstellen. We kunnen
hier een groot aantal
mensen blij mee maken.
Ondertussen zijn er al een
aantal pakketten
rondgebracht en hebben
we lieve en ontroerende
reacties gekregen. Dank
dat jullie dit samen met ons mogelijk hebben
gemaakt!

Thuisonderwijs
Helaas hebben we afgelopen woensdag
opnieuw de deuren van de school moeten
sluiten en zijn we weer gestart met het geven
van thuisonderwijs. Om achterstanden te
voorkomen is het erg belangrijk dat de
kinderen de online lessen volgen, het
opgegeven werk maken en gebruik maken van
de door de leerkrachten geboden
mogelijkheden om vragen te stellen. Omdat
velen van u zelf ook thuis aan het werk zijn

kan dit als erg belastend ervaren worden. Het
is wat ons betreft niet de bedoeling dat u
naast uw kind blijft zitten om hem/haar te
helpen. Hulp bij het opstarten is vaak wel
even fijn, maar daarna is het de bedoeling dat
de kinderen zoveel mogelijk zelfstandig/met
hulp van de leerkracht hun werk doen. We
hebben ervaren dat hoe meer hulp er
geboden wordt hoe meer hulp er ook
gevraagd wordt. (Uit Anders vasthouden
Wouter Hart: Als mijn vijf jaar oude zoontje
Jasper bij mij achterop de fiets staat en ik
steun hem met mijn arm omdat er even wat
bobbels in de weg zitten, dan gaat hij direct in
mijn arm hangen. En andersom: zodra ik de
steun langzaam maar zeker weghaal, gaat hij
weer zelf actief staan). Het is dus van belang
in te schatten wanneer hulp echt nodig is en
wanneer zelfstandigheid gevraagd kan
worden of voor hulp naar de leerkracht
verwezen kan worden.
https://verdraaideorganisaties.nl/inspiratievo/stuck-on-an-escalator/
Cito-toetsen
In de week van 11 januari waren we van plan
te starten met het afnemen van de Citotoetsen. I.v.m. de sluiting van de scholen
zullen we de toets periode een 2 a 3 weken
opschuiven, afhankelijk van de datum dat de
scholen weer open mogen. En hoewel we
voor de toetsen een aantal lessen zullen
besteden aan het weer opfrissen van kennis
hopen wij dat we door het bieden van online
les kunnen voorkomen dat de lesstof is
weggezakt of onvoldoende is aangeboden.
Verzoekje
We hebben gemerkt dat er tussen de middag
kinderen die thuisonderwijs krijgen op het
schoolplein komen spelen met kinderen die
op school opgevangen worden. Dit is niet de
bedoeling. Het schept verwarring en
onduidelijkheid m.b.t.
verantwoordelijkheden.
Wij willen u daarom met klem verzoeken om
er op toe te zien dat de kinderen die niet op
school opgevangen worden, niet tijdens de
reguliere schooltijden op of rond het
schoolplein komen.

Ondertussen bij de Overblijf vinden we het
heel jammer, maar begrijpelijk, dat we de
kinderen weer
wat langer
moeten missen.
We wensen de
kinderen én
leerkrachten
behalve
natuurlijk alsnog een hele fijne vakantie, ook
veel succes en plezier met het online
onderwijs.
Wat zal het fijn zijn om elkaar in het nieuwe
jaar weer gezond te mogen zien.
Namens het
hele team
van Brood &
Spelen wens
ik ook alle
lezers van
deze
weekbrief een fijne vakantie en hele fijne
feestdagen. Tot in het nieuwe jaar!
Inge, schoolcoördinator Brood & Spelen.
T
06-38828738.
M
oranjenassau@broodspelen.nl

2020 een bijzonder jaar
Zo aan het einde van het kalenderjaar blikken
we even terug op het bijzondere afgelopen
jaar. 2020 begon voor de meeste mensen heel
gewoon, maar opeens kregen we te maken
met iets heel nieuws; Corona. Eind maart
gingen de scholen dicht. Opeens moesten we
via de computer lesgeven aan de kinderen die
thuis moesten blijven. Alleen de kinderen van
ouders met cruciale beroepen werden
opgevangen op school. In het begin was het
onwennig (hoe werkt dat digitale gedoe?),
soms wel lekker (geen files), vaak behelpen
(thuiswerken met kinderen om je heen) en
ook wel angstig. Afstand houden, geen
handen schudden, veel handen wassen en
nog maar contact met een handjevol mensen,
een vreemde situatie. Toch ontstond er ook
een gevoel van saamhorigheid.

In mei mochten de kinderen weer naar
school. Eerst met halve groepen en daarna
weer met z’n allen. Maar het bleef anders.
In de zomervakantie bleven veel koffers
ongebruikt op zolder staan of werden er
vakantiehuisjes geboekt in Nederland i.p.v. de
buitenlandse reizen die veel mensen gewend
waren.
Na de vakantie mochten de kinderen gelukkig
gewoon weer naar school. Nou ja gewoon....
Wat te doen bij verkoudheid? En bij koorts?
Wanneer mag welke leerling wel of niet naar
school? Onder de 6 jaar of ouder? Geen
mondkapje, wel een mondkapje, beslisbomen,
regels en informatie van het RIVM en de GGD
en regelmatig een nieuwe persconferentie
met aangepaste maatregelen. Nee gewoon
voelde dit nog lang niet.
En nu, zo op de valreep voor de kerstvakantie,
zijn de scholen opnieuw gesloten en gaan we
nogmaals over op thuisonderwijs en online
lesgeven. Deze keer hebben we al ‘ervaring’.
We hebben schoolbrede afspraken gemaakt
zodat er meer éénheid is m.b.t de vakken die
we geven en de tijden waarop we online zijn.
Deze keer zijn er wel veel meer kinderen die
gebruik (moeten) maken van de opvang op
school. Dit maakt dat we ons regelmatig in
allerlei bochten moeten wringen om zowel
het thuisonderwijs, als de opvang en de
organisatie van het eigen gezin (de scholen
van onze kinderen zijn tenslotte ook dicht) te
stroomlijnen. En hoewel het ons natuurlijk
niet lukt om rekening te houden met iedereen
gaan wij opnieuw onze uiterste best doen om
alles zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen.
Dit jaar worden ook de feestdagen anders dan
we gewend zijn. We missen onze vrijheid en
de mogelijkheid om gezellig bij elkaar te zijn.
Laten we niet alleen kijken naar wat we niet
kunnen, dankbaar zijn voor wat we wel
hebben en anderen helpen die het minder
goed hebben dan wij. Want we hebben juist
dit jaar ervaren hoe belangrijk gezondheid is
en het contact met onze ouders, opa’s en
oma’s, andere familieleden en vrienden.
Verschillende van ons hebben dierbaren
verloren waar we soms niet eens afscheid van

hebben kunnen nemen, een baan verloren of
een zaak moeten sluiten. Dus laten we lief zijn
voor elkaar, voor elkaar zorgen en rekening
houden met elkaar. Laten er samen een mooi
nieuw jaar van maken, elkaar steunen als we
corona-moe zijn en elkaar opbeuren als we
angstig of verdrietig zijn. Zelfs als er straks een
vaccin is blijven we elkaar nodig hebben om
weer op te bouwen wat verloren is gegaan.
Laten we er samen voor gaan!

Wij wensen u, ondanks alle
beperkingen, hele fijne kerstdagen en
een heel gelukkig en gezond 2021!
Met vriendelijke groet,
het team van de Oranje Nassauschool

