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Voorwoord
Als eerste willen we u hartelijk bedanken voor al de complimenten, bemoedigende
mails, foto’s van hard werkende kinderen enz. En ook u verdient een compliment!
Opeens moet u de rol van de leerkracht overnemen. Sommige van u moeten wel op
4 niveaus lesgeven en dan misschien ook nog thuiswerken. We begrijpen dat dit veel
van u vraagt. Met het huiswerk proberen we daarom ook het minimale op te geven
en hebben de kinderen extra opdrachten voor als ze klaar zijn. Ze kunnen dan
verder in de werelden van Gynzy of met andere extra opdrachten van de leerkracht.
De afgelopen week hebben we aan een aantal ouders om feedback gevraagd, is het
huiswerk te doen, waar loopt u tegenaan enz. We hebben met het team hierover
overlegd en komen tot de conclusie dat we de ingeslagen weg voortzetten. Het
huiswerk dat we elke week doormailen is gedeeltelijk digitaal, maar ook op papier.
Dit blijkt voor de meeste ouders haalbaar.
Vanaf volgende week sturen de leerkrachten het weekrooster voor de volgende week
al op vrijdag door, zodat ze maandagochtend gelijk kunnen beginnen.
Elke dag zijn er een aantal teamleden tussen 8:30 en 15:00 uur op school aanwezig
om telefonische vragen te beantwoorden. Daarnaast kunt u de leerkrachten altijd
mailen en vanaf deze week kunt u ook vragen stellen in Parro. Verderop in de
nieuwsbrief leest u hoe u zich aan kunt melden. Daarnaast belt de leerkracht deze
week of volgende week even met uw kind om te vragen hoe het gaat.
In deze nieuwsbrief staan verder nog ideeën hoe u samen met uw kind godsdienst,
gym, sova (sociale vaardigheden) en muziek kunt doen. Voelt u zich hier niet toe
verplicht, maar heeft u tijd en vindt u het leuk dan zijn deze mogelijkheden er.
In de nieuwsbrief staan normaal alleen dingen die belangrijk zijn voor u als ouder.
Deze keer maken we daarop een uitzondering. Speciaal voor de kinderen hebben we
een lied gezongen. Zo kunnen de kinderen nog even genieten van hun juf of
meester. https://youtu.be/2XRE6maGOY4?t=28
We wensen u heel veel succes bij het vormgeven van het onderwijs op afstand! En
neem gerust met ons contact op als u vragen heeft.
Lief en leed
Mirthe Jongeneel (groep 1) zal in de komende weken een beenmergtransplantatie
moeten ondergaan. De waarden in haar bloed blijven laag en zullen uit zichzelf niet
herstellen, daarom is deze ingrijpende behandeling nodig. Ze zal hiervoor
opgenomen worden in het Leids Universitair Medisch Centrum. Wilt u bidden voor
kracht, bescherming en herstel voor Mirthe?

Godsdienst
Als christelijke school beginnen we iedereen dag met een Bijbelverhaal, Bijbelwerkje
of het aanleren van de psalm van het weekrooster (staat in de schoolgids). Voor u
enkele tips hoe u de dag ook met de Bijbel kunt beginnen samen met uw kinderen.
Elke dag staat hier een Bijbelverhaal online.
https://www.driestar-hogeschool.nl/driestarjournaal
Ideeën om met je kinderen te bidden.
https://creatiefkinderwerk.nl/corona/creatief-bidden-met-je-kinderen-rondom-decoronacrisis
En nog een tip voor een dagelijks Bijbelverhaal.
https://creatiefkinderwerk.nl/corona/dagelijkse-henkie-show-met-bijbelverhaal-enveel-meer
Opvang leerlingen in school
Werkt u in één van de cruciale beroepsgroepen en wilt u toch nog gebruik maken
van de opvang op school dan kunt u uw kind aanmelden per mail, directie@cbs-oudalblas.nl. De gemeente Molenlanden is eindverantwoordelijk voor de opvang. Op het
mailadres info@molenlanden.nl kunt u terecht met vragen over de noodopvang.
Parro
In de groepen 1/2a en 5 hadden we al een proef met de app van ParnasSys, Parro.
We merken dat het nu erg leuk voor de kinderen is, omdat ze makkelijk een foto
naar de leerkracht kunnen sturen. Ook ouders kunnen snel en makkelijk een vraag
stellen aan de leerkracht in deze app. Daarom hebben we besloten om de app voor
alle groepen open te zetten. Vandaag of morgen ontvangt u van ons een e-mail
zodat u ook Parro kunt gebruiken. U kunt de app downloaden in de google play of
app store. Of u kunt inloggen op https://talk.parro.com/login
Wilt u meer weten? Lees dan verder op www.parro.com/ouders.
Verkiezing MR
Hierbij een kleine update inzake de verkiezing voor de vacature van de MR.
Allereerst hartelijk dank voor de grote respons. Heel fijn dat de ouders zo betrokken
zijn.
Zoals jullie bekend hadden we als tweetal Sanne Bouter en Rineke Damsteegt.
Met meerderheid van stemmen is Sanne Bouter gekozen voor de MR.
We wensen Sanne vanaf deze plaats heel veel plezier en wijsheid toe in haar
deelname binnen de MR.
Hartelijke groet,
Trudie de Kloe, namens de MR
Studiedag team
Helaas gaat de studiedag van het team ook niet door. In het nieuwe schooljaar zal
gekeken worden hoe deze studiedag alsnog doorgaan kan krijgen. Omdat de
kinderen al vrij waren hebben we in het huiswerkrooster van deze week de
woensdag niet ingepland.
Digitaal lesmateriaal/inloggen
 In verband met het vele dataverkeer kan het helaas gebeuren dat er tijdelijk
geen toegang is tot de licenties van het lesmateriaal. U kunt dan de melding:
‘You do not have permission to view this directory or page’ te zien krijgen. Dit

is overbelasting en dus door ons niet op te lossen. Er wordt door de uitgeverij
aan gewerkt en we hopen dat er snel een oplossing voor dit probleem zal
komen.
 We adviseren om de Chrome browser te gebruiken voor het gebruik van de
programma's en dus niet Internet Explorer. Chrome wordt het best
ondersteund. Als u Chrome nog niet op uw pc heeft, kunt u deze hier
downloaden: https://www.google.nl/chrome/
 Veel programma’s werken niet (goed) op een tablet of telefoon. Met een
laptop, chromebook of vaste pc zou alles wel goed moeten werken. Heeft u
geen of niet genoeg laptop(s) of vaste pc(’s), laat het ons weten zodat we dit
probleem voor u kunnen oplossen.
Vragen van digitale aard?!
U kunt altijd terecht bij juf de Vries via m.aantjes@cbs-oud-alblas.nl
Sporten met Giga molenlanden
Hoi! Ik Ben Bizzie. Ook ik kan niet naar school of buiten met mijn vriendjes spelen.
Daarom ga ik elke dag, samen met de beweegcoaches van GIGA Molenlanden,
kinderen thuis in beweging brengen! We delen elke dag thuisgym, beweegtips, leuke
spellen en gezonde recepten voor het hele gezin. Neem een kijkje op mijn website:
www.benbizzie.nl en doe mee! Houd ook de Facebook @GIGAMolenlanden en de
filmpjes op YouTube in de gaten en deel deze via jullie eigen kanalen, zodat zoveel
mogelijk kinderen kunnen meedoen!
Ook hebben ze leskaarten gemaakt om thuis te gymmen. De leskaart is als bijlage
toegevoegd. In de leskaarten zijn ook voorbeeldfilmpjes verwerkt. De kinderen
kunnen op deze manier zelf aan de slag met de opdrachten. Stuur gerust eens een
foto door naar de juf of de meester! Die kunnen dan ook van jullie genieten. Het
thema voor deze week is Circus! De kinderen leren met trucjes, jongleren,
springtouwen en Kiwido Poi.
Muziek
Meester Bob heeft voor de kinderen ook muzieklessen gemaakt. U kunt inloggen op
https://kids.123zing.nl/login en log in met onderstaande gegevens. Bij de
nieuwsbrief zijn bijlages toegevoegd die u nodig hebt bij deze lessen.
Groep 1 en 2
Loginnaam: duif071
Wachtwoord: ax6pc8
Groep 3 en 4
Loginnaam: basgitaar506
Wachtwoord: lk3xb7
Groep 5 en 6
Loginnaam: dwarsfluit607
Wachtwoord: zq2jx4
Groep 7 en 8
Loginnaam: tulp917
Wachtwoord: vs0me1
Kwink thuis
De methode Kwink biedt per leeftijdsgroep een animatie en acht doe-opdrachten (als
pdf) voor thuis aan. Met een deel van de activiteiten kunnen de kinderen zelfstandig

aan de slag. Het doel van de opdrachten is om kinderen te laten ontdekken dat
lichaamstaal iets zegt over hoe de ander zich voelt. Dat is nodig om goed te kunnen
meeleven met de ander, zodat je je eigen gedrag daarop kunt afstemmen. Het gaat
in de kern dus om empathie. Dit keer gericht op de thuissituatie.
Klik op onderstaande link om naar de lessen te gaan.
kwink voor thuis
Nieuws van de kinderen van onze school

Beste meester en juf,
Hier thuis is niet veel veranderd onlangs de omstandigheden.
We doen gewoon hetzelfde behalve dan dat we thuis school doen.
Het is wel leuk thuis maar ik vind het leuker op school.
Want daar zijn mijn vrienden.
Maar we laten ook elke week mijn neefje en nichtjes langs komen.
We doen met het bijbelverhaal een leuke opdracht.
We lezen een tekst en daarmee maak ik een Lego werkje van.
Daarna doe ik al het andere school werk.
En als ik klaar ben doe ik nog een klusje voor mijn moeder anders heeft ze geen genoeg tijd om
het eten te maken.
En daarna mag ik spelen.
Gisteren kwamen mijn neefje en nichtjes langs en hebben we gewandeld buiten gespeeld en een
model boot gemaakt bij mijn bootje zat er een verkeerd boekje bij😲
Maar ik heb het met mijn eigen bootje gemaakt.
Ik hoop dat we snel weer naar school kunnen en weer normaal kunnen winkelen
(En weer wc papier kunnen kopen 😂)
Volgende week stuur ik weer een mail.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voor alle data geldt D.V. (Zo de Heere wil en wij leven zullen)

Hartelijke groet,
Team Groen van Prinstererschool

