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ALGEMEEN
Agenda
18 maart i.p.v. 17 maart:
16 maart tot 6 april:
31 maart:
7 april:
9 april:
10 april:
13 april:
14 april:
15 april:
16 april:
20 april t/m 1 mei:
4 mei:
5 mei:

nieuwsbrief MJW nr. 14
school dicht i.v.m. Coronavirus
nieuwsbrief MJW nr. 15
ochtend excursie Slabroek groep 1-2A
ochtend excursie Slabroek groep 1-2B
Goede Vrijdag; team en kinderen vrij
Tweede Paasdag
nieuwsbrief MJW nr. 16
eindtoets groep 8
eindtoets groep 8
meivakantie
studiedag; kinderen vrij
Bevrijdingsdag; kinderen vrij

Verjaardagen
Dag
2
2
5
6
6
7
8
9
9
10
11
12
16
16
18
21
22
23
25
25
29
30

Naam
Charlotte van Asperen (2011)
Jippe van der Linden (2010)
Jesper Kocken (2010)
Sil Koolhout (2010)
Roy Megens (2012)
Julie van der Riet (2009)
Giovanni van Toor (2013)
Eva Theunissen (2012)
Donny van der Ven (2016)
Sven van Uden (2015)
Demon van Gulik (2015)
Sjors Peters (2010)
Nele van der Linden (2008)
Liz van Rooij (2010)
Stef de Reus (2016)
Lara van Dijk (2011)
Sem Kling (2011)
Koen van Asperen (2009)
Fleur Roelofsma (2015)
Tren van de Haterd (2016)
Daan van Schijndel (2010)
Naomi van Lier (2015)

Groep
5
6
6
6
4
7
3
4
1-2B
1-2A
1-2B
6
8
6
1-2A
5
5
7
1-2A
1-2A
6
1-2A

1

Moet Je Weten jaargang 27, nummer 14

18 maart 2020

Even voorstellen…
Mijn naam is Imke van Gelder, ik ben 22 jaar en ik ben 1e jaars student aan de
opleiding pedagogiek in Nijmegen. Ik kom uit Uden maar woon nu op kamers in
Nijmegen. Ik loop sinds een aantal weken tot eind januari 2021 stage op
“de Bogaard” bij Tine, intern begeleider. Ik zal er alleen op maandag zijn en
vooral leerlingen 1 op 1 begeleiden, maar zal ook af en toe in de verschillende
groepen komen om eens te kijken hoe het gaat in een klas. Ik heb er in ieder
geval super veel zin in! Tot snel!

School dicht
De school is echt gesloten en gaat ook voor niemand open, behalve voor de kinderen die
opgevangen worden. Dit doen wij om onze aanwezige medewerkers te beschermen tegen
mogelijke besmetting door het Coronavirus.
Het zijn bijzondere tijden, maar alle medewerkers van “de Bogaard” zetten hun beste beentje voor
om uw kinderen op afstand onderwijs te geven.
Afgelopen maandag en dinsdag zijn alle leerkrachten en ons
onderwijsondersteunend personeel hard aan het werk gegaan
om voor alle kinderen voldoende werk te verzamelen voor de
komende week. Iedereen heeft zijn of haar pakketje thuis
ontvangen. Waar nodig is er per gezin één Chromebook ter
beschikking gesteld.
Op dit moment (woensdag 18 maart) worden er twee kinderen
opgevangen op onze school. Het merendeel van de
leerkrachten is thuis aan het werk en bereikbaar voor uw
vragen. En dat ziet er zo uit.......
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TIPS voor thuisonderwijs:
1. Zorg dat het leuk blijft.
De eerste en meteen de beste tip. Motivatie is het belangrijkst. Oefeningen die je thuis kunt doen,
duren maximaal een kwartier. Bewust. Want de schoolomgeving is niet te vergelijken met de
thuissituatie.
2. Luister naar de school.
Je bent ouder en geen leerkracht. En onderwijs thuis is anders dan onderwijs op school. Je school
kent de onderwijsbehoefte van je kind het beste. Dus stem goed af met school.
3. Bereid je goed voor.
Lees zorgvuldig de instructies bij de lessen en de opdrachten. Vragen? Neem contact op met
school. Of koppel op een later moment dingen terug die je opvallen.
4. Niet alleen achter de computer.
Want leren is meer dan achter de computer zitten of werkbladen maken. Speel een spel! Dat is ook
belangrijk. Of doe iets samen. Schrijf samen een brief of kaart voor opa of oma. Bedenk hoe je hulp
kunt bieden in de buurt.
5. Zorg voor regelmaat.
Maak een dagrooster en bespreek dat met je kind. Zet er het schoolwerk op, maar ook
buitenspelen, lunch, klusjes en vrije tijd.
6. Ontkracht nepnieuws.
Veel kinderen kunnen via hun telefoon of via laptop of tablet alles opzoeken. Zo zien ze ook veel
nepnieuws, zoals het bericht dat het coronavirus zou zijn ontstaan nadat iemand een vleermuis
had gegeten. Begint je kind hierover? Zeg duidelijk dat het onzin is.
7. Geef vertrouwen.
Leg uit dat we in een veilig land leven. Dat de beslissingen worden genomen door mensen die er
verstand van hebben. En vertel je kind wat het zelf kan doen om het virus tegen te gaan: handen
wassen, niezen in de elleboogholte, papieren zakdoekjes gebruiken. Als je weet dat je het deels zelf
in de hand hebt, geeft dat vertrouwen.
8. Maak het niet te groot.
Houd je eigen emoties onder controle en voorkom dat het alleen nog maar over corona gaat. Want
dat maakt de situatie alleen maar groter en erger.
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Koningsspelen
De landelijke organisatie van Koningsspelen heeft de scholen opgeroepen i.v.m.
COVID-19 Koningsspelen uit te stellen tot volgend jaar. Wij volgen deze oproep op
en laten de Koningsspelen op vrijdag 17 april niet doorgaan.
Het bericht kwam niet onverwacht, maar het is wel jammer dat het niet door kan
gaan. Wij willen alle ouders bedanken die deze dag vrijgehouden hebben om te
helpen.
Werkgroep Koningsspelen

Nieuws uit de groepen:
Aan het werk tijdens de projectweek Techniek……….

“proefje ei” in de kleutergroepen
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Project Stadmakers:
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Foldermaterialen
Op het wandfolderrek tegenover de balie ligt allerlei informatie over diverse onderwerpen. U mag
de info daar zelf weghalen zodra de school weer open is.
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