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 BESTE OUDER(S)/VERZORGER(S) 

 
Beste ouders, 
De eerste week van het thuisonderwijs zit erop. 
Opnieuw schakelen, dus voor iedereen een 
inspannende week. Maar we kijken wel heel 
tevreden terug op de week. We zijn trots op de 
kinderen, het team en ook op de ouders! Iedereen 
gaat met volle kracht aan zijn schoolwerk. Er zijn 
veel chromebooks uitgedeeld en als er (inlog) 
problemen zijn worden die direct opgelost door 
contact te zoeken met stamgroepleiders of school! 
We zijn ons ervan bewust wat een klus het is om 
jullie kinderen thuis les te geven. Dus wees trots op 
deze prestatie, houd vol en vraag niet teveel van 
jezelf en de kinderen. 
 

 NOODOPVANG 
Ook de noodopvang draait volop en is flink bezet. 
Dit is op heel veel scholen in Nederland zo. Er zijn 
veel kinderen die gebruik maken van de opvang en 
voor ons is het iedere dag een uitdaging om dit te 
kunnen organiseren. We willen daarom nogmaals 
oproepen om alleen gebruik te maken van de 
noodopvang als dit echt nodig is en waar mogelijk 
andere oplossingen te zoeken. De noodopvang 
regelen gaat altijd via Yno of Eva  
y.hendriks@dekleineplaneet.nl 06-15000695  
(Bekkumer) 
e.vandenberg@dekleineplaneet.nl 06-42394293 
(Voorstad). 

 
 

PERSCONFERENTIE  
Op dinsdag 12 januari volgt er weer een 

persconferentie waarin we te horen gaan krijgen 
of de scholen weer opengaan, of dat ze nog 
langer dicht blijven. Zodra we deze informatie 
hebben en een update vanuit ons bestuur 
hebben, brengen we jullie uiteraard zo snel 

mogelijk op de hoogte. Dit zal in de loop van 
volgende week zijn. 

 
 THUISONDERWIJS 

Verder willen we jullie in deze nieuwsraket een 
klein kijkje in de keuken geven van de mooie 
momenten die we deze week hebben beleefd:  
 
Thuisonderwijs in Noorderlicht 
De eerste week thuisonderwijs zit er al weer op,  
zo ook voor Noorderlicht. De kinderen mogen 
een beetje rustig opstarten en om 9.00 uur 
komen de kinderen in het lokaal van meester  
Tom of van juf Erna voor de blokperiode taal.  

Dit keer natuurlijk via de digitale weg maar we  
proberen zoveel mogelijk hetzelfde te doen als op  
school dus we werken hier ook in 2 lokalen. 
Gezellig even kletsen, opwarmen met een 
spelletje maar daarna toch echt aan het werk! 
We maken samen een dicteetje en er wordt  
Instructie gegeven.  
De kinderen maken een aantal opdracht in Google 
Classroom en het voordeel hiervan is dat ze het 
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ook kunnen inleveren, zo hebben we een mooi 
beeld van hoe de kinderen het werk maken.  Na 
het online momentje gaan de kinderen zelfstandig 
aan de slag met de weekplanner. 
 
Om 11.00 uur loggen de kinderen in voor de 
blokperiode rekenen, we starten vaak met een 
verhaaltjessom en automatiseren ook hier krijgen 
de kinderen instructie over een rekendoel en er is 
ruimte om vragen te stellen over de weekplanner 
van rekenen. De middag mogen de kinderen 
inloggen voor vragen. 
Een compliment voor alle kinderen (en ook de 
ouders!) iedereen zit netjes op tijd klaar om de les 
te volgen en we zien de kinderen actief meedoen. 
Op woensdag gymmen we altijd met de hele groep, 
afgelopen woensdag dus ook. Juf Erna begon de 
les, vervolgens heeft Daaf de les verder gegeven en 
Mercha en Mike deden de cooling down. 

 
Foto van alle kinderen van Luna en Apollo 

  
 
 

Berichtje van de onderbouw

 
Chapeau, voor alle ouders die in deze tijd zo veel 
moeten managen: het gewone huishouden, de 
boodschappen, het werk en dan ook nog het 
begeleiden van de kinderen. We vinden het fijn dat 
jullie met de kinderen de sways bekijken en de 
activiteiten doen. We zien heel leuke foto’s en 
filmpjes van stokpoppetjes (die soms zelfs op pad 
gaan), sterretjes, bomen in verschillende 
seizoenen, wedstrijdjes aankleden van moeder en 
kind om tijd te winnen, woorden met een t 
enzovoort. Fijn dat jullie die sturen, grote dank 
daarvoor!!! 
 
Online-les van verschillende kanten:   
 

 
 

 
Met vriendelijke groeten, namens het team, 

Yno & Eva 


