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BSO 

Wij hopen dat u heerlijke dagen heeft gehad en dat we een mooie start van het nieuwe jaar tegemoet gaan.  
Wij wensen u een heel gelukkig en gezond 2021. 

Helaas zijn de scholen vanaf het nieuwe jaar dicht geweest en is er opnieuw online lesgegeven. 
Via Google Meet hebben de kinderen dus maar met elkaar getoost op het nieuwe jaar!  

We zijn ons aan het beraden of de nieuwsbrief in deze vorm zal blijven bestaan. De communicatie via SchouderCom 
bevalt ons erg goed. Binnenkort zullen we u ook via SchouderCom berichten over ons voornemen om vanaf vol-
gend schooljaar over te stappen op het vijf gelijke dagen model. Ook kunt u uw voorkeur dan aangeven. De IKC-

raad zal dit meenemen in de uiteindelijke beslissing. 

 Kerstviering 2020 

Voor de noodopvang zijn ook wij aanwezig. Er is gelukkig genoeg te spelen en te doen. We zijn door de Sint vreselijk verwend dit 
jaar en de kinderen kunnen nu spelen in een echte poppenhoek. 's Morgens vroeg wordt er gebouwd aan een knikkerbaan. Omdat 
het nu niet druk is kan hij makkelijk door het gehele lokaal liggen en heeft er niemand last van. 

In de vakantie was er een leuk klusje voor een paar grote jongens; de oude oven uit elkaar halen. Geweldig om te zien dat ze er zo-
veel plezier aan hadden. Mocht iemand thuis dus nog spullen hebben die uit elkaar kunnen; ze zijn welkom. 

Vóór de lockdown is Bas nog met de kinderen van de Coole Bende naar Sportpark Walburgen geweest om daar een sportieve activi-
teit te doen. Allemaal op de fiets er naar toe en lekker bezig zijn. De kinderen waren heel enthousiast.  

Ook is er twee keer een workshop edelstenen gegeven door Margriet. De interesse van de kinderen was erg leuk om te ervaren. 
Vooral de glinsterende edelstenen kregen veel oohs, aahs en wow's..... 

Op de dinsdag (vso en bso) is er een stagiaire tot eind maart: Ties. Zowel de kinderen als hij hebben er plezier in, en wij ook. 

 

De kerstviering is door de plotselinge lockdown in december naar de dinsdag 15 december jl. verplaatst. Gelukkig hebben we 
nog snel iets voor de kinderen kunnen regelen. We hebben er, met de leukste ‘foute’ truien aan, een gezellige dag van ge-
maakt. Op het schoolplein stond zelfs een echte frietkraam, daar mochten de kinderen een frietje en een snack halen en 
heerlijk in hun groep kunnen opeten. 

Adviesgesprekken groep 8 

De adviesgesprekken vinden gewoon doorgang. Deze zijn gepland in week 5 en verlopen via Hangouts of Google Meets. De ouders 
kunnen via SchouderCom intekenen. 
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Peuteropvang 

1 t/m 4 febr.     Adviesgesprekken gr. 8 

3 februari  Studiedag basisschool 

  Alle leerlingen basis- 
  school vrij                           
  
8 t/m 11 febr.   Facultatieve ouder- 

  gesprekken 0-4 jaar 

12 februari         Carnaval 

15 t/m 19 febr.  Carnavalsvakantie 

22 t/m 25 febr.    Voortgangsgesprekken  

   gr. 3 t/m 7 
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Peuters willen ook graag bewegen 

Voor de basisschoolkinderen is er al een paar weken aanbod om te bewegen op Wal-
burgen. Nu is er voor de peuters op vrijdag 29 januari voor het eerst ook een activi-
teit georganiseerd . 

Corine en Mariëlle hebben Klimmen, Klauteren en Bewegen voor peuters georgani-
seerd . Dat er behoefte aan is blijkt wel door de snelle aanmeldingen uit heel Linge-
waard. 

Omdat de groep voor de veiligheid klein gehouden wordt, hebben we helaas alleen 
het aanbod tot de Gendtse kinderen moeten beperken. En komt er zeker een vervolg 
op vrijdag 5 februari voor de Gendtse peuters die nu niet kunnen komen. 

Aanmelden voor 5 februari 10.00-10.45 of 11.00 tot 11.45 dit kan alleen per mail bij 
peutergym.svolympia@outlook.nl  

Online onderwijs groepen 7/8 en 8 

Gekke brillen dag 

In de groepen 7/8 en 8 verzorgen we sinds de lockdown iedere dag online les. De kinderen krij-
gen voor de basisvakken, via Meets, een instructie aangeboden en gaan daarna aan de slag 
met de verwerking. De instructies staan in de ochtend gepland en 's middags geven we eventu-
ele verlengde instructie en kunnen kinderen via Google Hangouts vragen stellen of even klet-
sen. Naast de basisvakken hebben de kinderen ook nog een aantal vakken die ze zelfstandig 
verwerken.  

Het is erg leuk om te zien hoe de kinderen het oppakken, iedere les weer keurig klaarzitten en 
meedoen tijdens de instructie. Wij krijgen hier echt energie van. Ondanks dat het thuiswerken 
niet ideaal is, geeft het ons ook heel waardevolle en extra informatie. Hierbij valt o.a. te den-
ken aan de motivatie, betrokkenheid, zelfstandigheid, verwerking en het plannen van de taken. 
Wij hopen dat we de kinderen weer snel op school mogen ontvangen, maar voor nu hebben 
we een fijne modus gevonden om er samen het beste van te maken!! 

Op woensdag 27 januari was er de gekkenbrillendag. Online hebben de kinderen elkaars brillen 
kunnen bewonderen en ook op de noodopvang zijn er leuke, gekke brillen gesignaleerd. 
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