Grou, 08-01-2020

Aan de ouders
Good morning
Good morning.
Open your eyes.
Good morning.
What a surprise.
A brand new day is knocking.
Looking up to the sun.
Hoping for a lot of fun.
Laughing, playing, talking.
And in ev’ry single way
we smile a while and say:
We are
ready to go,
ready to roll,
ready to grow.
We are ready to go.
You and me.
Ready as we can be,
ready as you can see,
ready as we can be,
ready as you can see,
Are you ready? Yeah!
Beste wensen
Vanaf deze plaats wensen we natuurlijk iedereen een
gelukkig en vooral gezond 2021 toe. Dat we er met
elkaar weer een bijzonder jaar van mogen maken.
Lockdown
Het nieuwe jaar begint vreemd: online lessen en veel
thuis werken. We hopen dat dit maar tijdelijk is.
Fijn dat de kinderen aanwezig zijn bij de digitale lessen
via teams. Deze lessen zijn belangrijk vanwege het
contact en omdat de kinderen dan instructie of
oefeningen krijgen. We zien dat iedereen goed aan het
werk is. Mooi dat we dit met elkaar zo goed oppakken!.
Soms chatten kinderen tijdens of na de les nog met elkaar
via Teams. Dit is niet de bedoeling en erg afleidend.
Wij zetten Teams echt alleen voor online onderwijs in.
Wilt u hier samen met uw kind op letten?

www.nijdjip-grou.nl

Volgende week
Het lesschema voor volgende week is hetzelfde als deze
week. (zie ook volgende blz.)
Hoe komt het na volgende week?
Helaas kunnen we daar nog geen antwoord op geven.
We wachten de persconferentie af en hopen u in de
loop van volgende week hier meer duidelijkheid over te
kunnen geven.
Lezen
Op alle taakbrieven staat het onderdeel lezen. Lezen is
namelijk erg belangrijk en we doen dit ook dagelijks op
school. We willen dus graag dat de kinderen naast het
‘normale’ lezen (bv. ’s avonds voor het slapen gaan) ook
nog onder schooltijd lezen.
U kunt trouwens via Bol.com momenteel digitale boeken en
voorgelezen boeken voor maar €0,01 kopen. Er is veel
keuze, goed om eens te kijken.

bol.com | Boeken en verhalen voor alle
thuisblijvertjes

(En digitaal lezen via de bibliotheek kan natuurlijk ook)
Sint Piter – Noflike Sint Piterjûn.
Hoe komt het nu met Sint Piter? Het Sint Piter-feest
ondervindt natuurlijk ook beperkingen door al deze
maatregelen.
Daarom wordt hier in verschillende werkgroepen flink
over nagedacht, want we willen wel feest vieren.
Ik wil u daarom vast wijzen op een speciale activiteit:
Zaterdagavond 13 februari van 19:30 tot 21:00 uur vindt
de Noflike Sint Piterjûn plaats. Deze jûn is online en
interactief. https://fb.me/e/17PeUtBgx
Binnenkort komen er 280 tassen in de verkoop met
onder andere bingokaarten, lootjes voor het draaiend
rad, een bonnenboekje, wat lekkers en noem zo maar
op.
Deze gezellige avond kunt u vanuit huis volgen via
Omroep Leo, Facebook en Youtube.
Houd www.sintpiter.nl in de gaten.
Met vriendelijke groet,
Johan Meesters
j.meesters@pcboleeuwarden.nl

Ter herinnering:
Hoe kom je bij de online-les:
1: Log vlak voor de afgesproken tijd in op www.office.com.
2: Ga vervolgens naar Teams en klik op de tegel van de (les)groep.
3: De leerkracht heeft op de afgesproken tijd een vergadering (= les) geopend. Dit is dan te zien.
Klik op nu deelnemen én je doet mee.
4: Zet de microfoon uit.
5: Ga niet (ongevraagd) zomaar chatten.
Taakbrieven en documenten:
De kinderen hebben, om te weten wat ze moeten doen taakbrieven nodig en soms ook andere
documenten/werkbladen/nakijkbladen. De kinderen loggen in op www.office.com, gaan naar icoontje Teams en de
tegel van de groep. Vervolgens bovenin klikken op “bestanden”. Daar staan alle documenten die nodig zijn.
Online lesschema:

8.30-9.00

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Groep 8
Groep 7

Groep 8
Groep 7

Groep 8
Groep 7

Groep 8
Groep 7

Groep 8
Groep 7

Groep 6
Groep 5
Groep 4

Groep 6
Groep 5
Groep 4

Groep 6
Groep 5
Groep 3/4

Groep 6
Groep 5
Groep 4

Groep 6
Groep 5
Groep 4

Groep 8
Groep 7
Groep 3

Groep 8
Groep 7
Groep 3

9.00-9.15
9.15-9.45

vragenblok

9.45-10.00
10.00-10.30

Groep 8
Groep 7
Groep 3

10.30-10.45

Groep 1/2A

10.45-11.15

Groep 6

11.15-11.30
11.30-12.00

Groep 8
Groep 7
Groep 3

Groep 8
Groep 7

Groep 1/2 A
Groep 6

Groep 6

Groep 1/2B

Groep 5

Groep 6

Groep 6

Groep 1/2 B

Groep 5

Groep 5

Groep 5

Groep 5

Groep 8
Groep 7

Groep 8
Groep 7

Groep 8
Groep 7

Groep 8
Groep 7

Groep 6

Groep 6

Groep 6

Groep 6

12.00-12.30
12.30-13.00
13.00-13.30

13.30-13.45
13.45-14.15

