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BundersInfo  14                         2 januari  2021 

 
 

Onderwijs op afstand vanaf 4 januari 
 
 
 

Beste ouders/verzorgers, 
 
In deze BundersInfo informeren wij u over de start van het Onderwijs op afstand, zoals dat vanaf maandag 4 januari 
voor uw kind zal gelden. 
 
Alvorens dat te doen wensen wij u en allen die u dierbaar zijn allereerst een goed en gezond 2021 toe. Ofschoon dit 
nieuwe jaar nu gestart is met een lockdown, zal het zeker met de vaccinaties op komst, ons ook weer meer ruimte gaan 
bieden om weer dichterbij elkaar te zijn. Laat dat perspectief ons hoop geven. 
 
Algemeen 
Het onderwijs wordt op afstand gegeven. Dat betekent dat uw kind dagelijks thuis onderwijs volgt.  
Er zijn digitale lessen met uitleg en chatmomenten met leerkrachten en er is verwerkingsmateriaal in de vorm van 
papieren onderwijspakketjes. Voor de vakantie hebben we de instructiefilmpjes gemaakt, materialen verzameld 
en pakketjes voor de leerlingen gekopieerd.    
 
Noodopvang: 
De noodopvang is bedoeld voor ouders die werkzaam zijn in cruciale beroepen en zelf geen opvang kunnen organiseren. 
Er zijn momenteel per dag tussen de 30 en 40 kinderen aangemeld voor de dagelijkse noodopvang. Wij zien hier een 
stijging in ten opzichte van de eerste lockdown in maart/april van afgelopen jaar. We bereiken daarmee de grens van 
onze mogelijkheden. We willen u dan ook vragen de noodopvang alleen te gebruiken als u geen andere mogelijkheden 
heeft. Wij bedanken u voor uw begrip in deze. 

 
Wat kunt u komende week verwachten? 
  
Weekplanning en opdrachten:  
Wij hebben voor alle leergroepen een weekplanning opgesteld met bijbehorende opdrachten. In de specifieke informatie 
per leergroep vindt u hier nadere informatie over. Voor kinderen uit leergroep II en III en de oudste kinderen van 
leergroep I hebben we ook een papieren onderwijspakket opgesteld met daarnaast online opdrachten. In het papieren 
pakket is de weekplanning opgenomen net als de opdrachten die uw kind deze week gaat maken. De instructiefilmpjes 
worden elke avond online gezet voor de volgende dag zodat de kinderen direct aan de slag kunnen met de opdrachten 
voor die dag. 
 
Voor de jongsten en middelsten van Leergroep I ontvangt u de weekplanning via SchouderCom. Voor de overige 
leerlingen bevindt de weekplanning zich bij het papieren pakket.   
 
Voor vragen over de inhoud van de lesstof kunt u tussen 09.00-12.00 uur via de chat terecht bij de basisgroep-
leerkracht van uw kind.  
  
Ophaalmoment:  
Op maandagen tussen 8.30 en 10.00 uur is er een ophaalmoment voor oudsten van leergroep I en alle leerlingen van 
leergroep II en III.   
De leerlingen mogen naar binnen om het pakketje en eventueel laptop op te halen door de hen gebruikelijke ingang.   

• Lgr I via de parkzijde,   
• Lgr II via de Frans Halsstraat  
• Lgr III via de buitentrap  

U, als ouder(s), willen we vragen om buiten het schoolplein te wachten.  
  
Laptop en e-mail:  
Als u een laptop te leen heeft van school dan ontvangt u bij de laptop ook de installatiehandleiding voor Teams.   
  
Voor leergroep I en II  hebben we voor alle kinderen hetzelfde wachtwoord ingesteld, namelijk: Bunders1! (hoofdletterB).  
In de bijlage treft u de installatiehandleiding aan zoals wij die ook in maart gebruikten. 
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Contact:  
Natuurlijk zijn we iedere dag tussen 9:00 en 12:00 uur online beschikbaar voor de leerlingen, via de chatfunctie van 
Teams. Zo onderhouden we contact met alle leerlingen.   
Ook is er twee keer per week een kort individueel contact met de leerling en/of ouder(s). De leerkracht neemt daartoe 
het initiatief. Als u of uw kind behoefte heeft aan meer contactmomenten kunt u dit altijd aangeven bij de 
groepsleerkracht van uw kind. Schroom niet om dit te doen, wij zijn er om u en uw kind hierbij te ondersteunen. 
Tijdens het ophaalmoment zijn er ook leerkrachten op school. Niet elke leerkracht is tussen die tijdstippen online 
beschikbaar. Vanaf 10.00 uur echter weer wel. 
  
Als uw kind gebruik maakt van de noodopvang is het belangrijk dat hij/zij het thuiswerkpakketje meeneemt naar school.  
 
Tot zover dit algemene deel. Onderstaand treft u informatie per Leergroep aan. 
 
Met vriendelijke groet, 
Karin Boonman, coördinator onderwijs 
Gerard Molenkamp, schoolleider. 
 

 
 

 

 

 

 

            

 
  Informatiemail Leergroep III 
 
    Datum: 2 januari 2021 
  
    Betreft: Informatiebrief januari leergroep III 
 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

In onderstaande brief willen wij u op de hoogte brengen van allerlei zaken die in onze leergroep spelen of staan te 

gebeuren, met als doel u goed op de hoogte te houden. Wij wensen u veel leesplezier en voor vragen en/of opmerkingen 

hopen wij dat u ons weet te vinden.  

Wij hopen dat u samen met de mensen die u liefheeft, heeft genoten van deze vakantie, de feestdagen en de 
jaarwisseling. Wij wensen u een gelukkig en gezond nieuwjaar. Mocht u vragen/opmerkingen hebben dit jaar? Dan kunt 
u ons altijd aanspreken of mailen.  
 
Noodopvang 
Mocht u gebruik maken van de noodopvang, dan willen wij vragen of u uw zoon/dochter het thuiswerkpakketje mee wil 
geven, zodat er op school verder gewerkt kan worden. De schooltijden blijven zoals voorheen. Dus om 14.30 uur kunt u 
de kinderen weer ophalen. 
 
Thuisonderwijs: 
Vanaf maandag 4 januari starten wij met thuisonderwijs. De kinderen moeten hun boekje op maandag op school 

ophalen.  
Wij verwachten dat de kinderen iedere dag de opdrachten van het taalplein, leesplein en rekenplein doen. Dit zullen wij 
ook controleren. Iedere dag kiezen zij ook een opdracht van het werkplein. Dit zijn opdrachten op het gebied van 
kunst/muziek/techniek etc. Ook hier verwachten wij dat zij 1 van deze taken per dag doen. De leerkrachten zijn iedere 
dag tussen 9.00u en 12.00u bereikbaar voor vragen en/of uitleg via de chatfunctie in teams. Iedere dag start de 
leerkracht de dag op.  
 
Taalplein: 
Via teams worden de opdrachten aangeboden, uitgelegd en met een instructiefilmpje ondersteund. Het aanbod bevat 
eerst herhaling en vanaf woensdag ook nieuw aanbod op gebied van spelling, werkwoordspelling en zinsontleding. Het 
aanbod via teams komt uiteraard overeen met de inhoud van de boekjes, die de kinderen maandagochtend op kunnen 
halen. De kinderen kunnen meestal zelf een keuze maken in de verwerking; digitaal of in het boekje.  
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Leesplein: 
Op het leesplein zal het aanbod vooral worden gegeven vanuit technisch lezen en begrijpend lezen of het samenvatten. 
Het kan zijn dat uw kind (kranten)artikelen nodig heeft. In Teams zal dagelijks een uitleg staan bij de opdracht met 
daarin de criteria en de benodigde materialen. Mochten de kinderen vragen hebben, kunnen ze die stellen aan de 
leerkracht van het leesplein. Zij kunnen hun werk zowel online als fysiek inleveren zodat we het kunnen nakijken.  
 
Rekenplein: 
Bij het rekenplein hebben de kinderen iedere dag een doel waar zij aan werken. Per doel zijn er 3 niveaus. ** ster is het 
gemiddelde niveau, wanneer kinderen iets lastig vinden kunnen zij eerst de * ster proberen. Voor uitdaging is er de *** 
ster opdracht. Zij hoeven uiteraard niet alle niveaus te doen. Deze opdrachten zijn te vinden in het boekje. Ook zijn er 
digitaal opdrachten te vinden die met het doel van die dag te maken hebben. Het filmpje dat bij Teams te vinden is, is 
een instructiefilmpje van dat doel. Wij verwachten dat de kinderen hun werk inleveren. 
 
Coördinator Lieke Bluijs wordt vervangen door Leon op ‘t Hoog 
Aangezien Lieke met zwangerschapsverlof gaat, zal Leon dit schooljaar haar coördinerende taak in Leergroep II 
overnemen. Mocht u vragen hebben kunt u die altijd aan de basisgroepsleerkracht stellen, maar ook aan de coördinator 
Leon.  
 

Nationale voorleesdagen 
20 januari t/m 30 januari zijn de nationale voorleesdagen. Deze staan in het teken van voorlezen aan kinderen. Het 
thema is ‘Coco, kan het! ‘(verkozen prentenboek van het jaar). De leerlingen gaan bij het kinderdagverblijf en bij elkaar 
in de groepen voorlezen uit prentenboeken. Dit om het leesplezier te bevorderen.  
 
Leskracht 
Na de lockdown gaan we starten met thema 3 van Leskracht. Dit thema gaat over grondsoorten, landschappen en water 

in NL/EU en de wereld. Mocht u affiniteit hebben met dit thema, dan willen wij u graag uitnodigen voor een gastles. De 

afgelopen periode hebben wij al meerdere ouders kunnen ontvangen. Het is de bedoeling dat de gastles samen met de 

leerkrachten vormgegeven gaat worden.  

Luizen 
Leergroep III had wel wat last van luizen in 2020. Wilt u thuis goed blijven controleren en waar nodig behandelen, zodat 
wij in 2021 luisvrij zullen zijn en blijven?  
 
DIA toetsen 
Vanaf 11 januari zouden we de DIA toetsen gaan afnemen.  Hoe dit nu verder loopt na de lockdown gaan we intern 
bespreken. Alle leerlingen hebben dan oortjes nodig voor in de computer. Hierover is eerder een bericht gestuurd. Nog 
niet alle leerlingen hebben eigen oortjes, dus vandaar dit oproepje. Graag oortjes die ze in hun eigen laatje kunnen 
bewaren, grote koptelefoons zijn niet erg handig. Dan kunnen wij in ieder geval beginnen wanneer de situatie dit toelaat.  
 
Carnaval 
Op vrijdagochtend 12 februari staat onze carnavalsviering gepland. Hoe deze eruit komt te zien is nog niet geheel 
duidelijk. We willen na de kerstvakantie met de werkgroep vanuit de OC gaan kijken hoe we deze ochtend vorm gaan 
geven. We gaan er hoe dan ook een leuke ochtend van maken. 
 
Voortgangsgesprek 2 
Vanaf maandag 1 maart t/m vrijdag 19 maart vinden de tweede voortgangsgesprekken plaats.  Gezien de lockdown en 
de DIA afname is het nog even wat onzeker of dit op deze manier vorm kan krijgen. Wij informeren u hierover tijdig.  
We bespreken dan met u en uw zoon/dochter de voortgang. Ook bespreken we de competenties die door leerkrachten 
op de pleinen gescoord zijn en de prestaties van de DIA-toetsen. U krijgt voorafgaand een bericht via SchouderCom 
zodat u weer een gespreksmoment kunt plannen. 
 
Afstuderen Koen 

Dit jaar studeer ik (Koen) af van de Pabo in ’s-Hertogenbosch. Wat is het fijn om dit bij juf Sanne op het leesplein en in 

de basisgroep (IIIA) te doen. Afgelopen half jaar was ik op dinsdag en donderdag de leerkracht op het leesplein en heb 

ik veel dagen voor de klas gedraaid. Dit zal na de vakantie ook zo zijn. Ook bij de twee weken thuisonderwijs die nu 

gepland staan, zal ik dit samen met Sanne verzorgen als leerkracht van het leesplein. Als afstudeerder heb je ook een 

blokstage. Hierbij sta ik als afstudeerder vijf weken aaneengesloten als leerkracht voor de klas. In dit geval dus op het 

leesplein en basisgroep bij juf Sanne. Hierbij draai ik de vijf weken onderwijs en contacteer naar ouders, maar overleg ik 

met Sanne en blijft Sanne altijd hoofdverantwoordelijk voor de klas. Zoals het er nu naar uit ziet zal dit vanaf de tweede 

week na de carnavalsvakantie zijn. Hopelijk kunnen we dan weer fysiek onderwijs verzorgen.  

Tussendoor ben ik druk bezig met mijn afstudeeronderzoek. Hierbij staat het begeleiden van de leerkracht bij 

informatievaardigheden van kinderen op de computer centraal.  

Rest mij verder u een fijne jaarwisseling te wensen en mocht u vragen hebben kunt u mij altijd via Schoudercom of mail 

bereiken. 
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Communicatie 
Wij vinden het belangrijk om u zo goed mogelijk te informeren over dat wat er op school speelt. Hiervoor maken wij o.a. 
gebruik van deze leergroep brief die wij na iedere vakantie versturen. Daarnaast hebben we ook een Bundersinfo die wij 
gebruiken om u te informeren over zaken die de hele school raken. Deze wordt eens per 2 à 3 weken verstuurd via 
SchouderCom. Daarnaast versturen wij via SchouderCom ook wel losse berichten; dit proberen wij echter zoveel mogelijk 
te beperken. Naast al deze communicatie is er ook nog een blog op SchouderCom. Hiermee geven wij u een inkijkje in 
dat wat er speelt. De blog moet u zien als een ‘nice to know’ kanaal, dit is informatie die u kunt missen. 
 
 
Belangrijke data de komende periode 

3/2 Studiedag 

12/2 Carnavalsviering (school om 12.00 uur uit) 

 

Met vriendelijke groet, 

De leerkrachten van Leergroep III 
(Sanne, Koen, Luc, Erwin, Danny, Nils, Marsha, Jessie, Mary, Suzanne) 
 

 

 

 

 


