
 
 

Nieuwsbrief 20 maart 2020 

Agenda 

4 april  
10 t/m 13 april 

Oud papier 
Goede vrijdag/ Pasen 

 

Onderwijs op afstand 
Nadat het bericht kwam dat de school de komende 3 weken dicht is, stond het team voor de 
uitdaging om onderwijs op afstand te organiseren. Een hele klus, waar we nog geen ervaring mee 
hadden. We hebben ervoor gekozen om zoveel mogelijk met onze eigen methoden te werken, 
omdat dit voor de kinderen bekend is en omdat de leerkrachten de voortgang van de kinderen 
kunnen volgen. En dat niet alleen, we kunnen precies zien welk kind op welk moment aan het werk 
is en hoe het werk gemaakt wordt.  
Dus als een kind iets moeilijk vindt, zien we dat meteen en kunnen we de volgende dag extra 

oefenstof geven, mailen met extra uitleg of we kunnen een belmoment plannen waarop het 
uitgelegd wordt. Het team zit er op deze manier bovenop. Wanneer we schriften zouden meegeven, 
kan dit niet. De kinderen maken dan wel het werk, maar omdat we er als leerkracht enkele dagen 
niets van zien, kunnen we niet helpen en weten we niet of een leerling het begrepen heeft. 
Door digitaal te werken, kunnen we het beste onderwijs geven in deze situatie. 
We hopen ook dat u als ouder ermee uit de voeten kunt.  
Het kan zijn, dat het inloggen even niet lukt, omdat de systemen overbelast worden. Misschien 
kunnen de kinderen het dan op een later tijdstip nog een keer proberen, er wordt bij de diverse 
bedrijven hard gewerkt om dit op te lossen.  
We zullen ongetwijfeld tegen dingen aanlopen, het is voor ons allemaal nieuw. Heeft u vragen, 
opmerkingen of complimenten, dan horen wij dat graag. Het emailadres van de leerkracht staat in 
de brief die u van ons ontvangen heeft.  
We wensen u en de kinderen veel sterkte, succes maar bovenal een goede gezondheid! 
 
Emailadressen 
We communiceren op dit moment met de ouders via de email. Het is daarom belangrijk dat ons 
systeem bijgewerkt is. Wilt u ons daarom zo spoedig mogelijk informeren als u een ander 
emailadres krijgt? 

 
Ziekmelding 
Om op de hoogte te blijven van het wel en wee van de kinderen, vragen we u om het aan ons door 
te geven wanneer uw kind ziek is. We weten dan dat uw kind het huiswerk niet kan maken en wij 
hebben inzicht in hoeveel kinderen van de school, ziek zijn. Ook al het kind weer hersteld is, horen 
we het graag. 
U kunt de ziek- en herstelmeldingen doorgeven op: obstiendeveen@bijeen-hoogeveen.nl. 

 



Eindtoets groep 8 geschrapt 
De kinderen in groep 8 hoeven dit jaar geen centrale eindtoets te doen. Dat heeft minister Slob van 
Onderwijs besloten. De kinderen van groep 8 hebben de afgelopen weken een voorlopig advies 
gekregen. Dat advies is leidend bij de keuze van de vervolgopleiding. 

 

Werken met Zulu connect 

Om thuis te kunnen werken maken wij gebruik van het programma Zulu-connect. In het begin werkte 
Zulu-connect vaak wat traag, door de vele inloggen. Inmiddels (vrijdagmiddag) zijn de problemen 
verholpen en is Zulu-connect beschikbaar.  
Zulu-connect werkt niet alleen onder schooltijd. Je kunt de hele dag inloggen met jouw account, ook 
in het weekend.   
  
Mocht Zulu-connect niet goed lopen op jouw device dan kun je de volgende dingen doen om het 
probleem te verhelpen:  

1. Zulu-connect werkt het beste op de laptop, desktop of Chromebook.   
2. Zulu-connect is ontworpen voor Google Chrome. Dit kun je downloaden via 

https://www.google.com/chrome/ Hier werkt het ‘t beste op.  

3. Als de link naar Pluspunt, Staal, Groove.me of Blink wereld niet direct werkt, klik dan op 

Basispoort inlog in je dashboard van Zulu-connect. Daarna zal de inlog werken.   

Squla 
In de takenlijst staan enkele opdrachten benoemd waarvoor de kinderen op Squla moeten inloggen. 

De kinderen maken gebruik van een schoolaccount, hierdoor zijn deze accounts beschikbaar van 

08:00 – 15:00 uur. Op woensdag kun je inloggen van 08:00 – 13:00 uur Buiten deze tijden kunnen de 

kinderen niet inloggen. 

 

Garfield's Count Me In  
Op advies van onze schoolbegeleider hebben wij besloten om naast het reguliere rekenwerk 

Pluspunt te gaan werken met de Garfield's Count Me In app. Het is een leuke app waarbij de 

kinderen op een speelse manier kunnen gaan werken aan de eigen vaardigheden. De game is 

gebaseerd op het populaire stripkarakter Garfield.  Wij willen jullie vragen deze app te 

downloaden, dit kan tot 25-3 gratis. Er kan tot 6 april gratis gebruik worden gemaakt van deze app. 

Wij zullen zorgen dat de leerlingen ingedeeld worden op hun eigen niveau zodat alle leerlingen met 

de goede doelen aan het werk kunnen. Maandag 23 maart ontvangen jullie van de leerkrachten de 

inloggegevens van jullie kinderen. Vanaf volgende week woensdag staat Garfield op de dagtaak en 

kunnen de leerlingen hiermee aan het werk. De spelletjes kunnen gespeeld worden op een tablet of 

telefoon. Wij wensen jullie samen heel veel succes! Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn dan 

horen wij het graag.  

  



Cascaderun 

De Hoogeveense Cascaderun, de GigaG Cascaderun en de Unicef Kinderloop, die op zondag 19 april 

a.s. zouden worden georganiseerd, gaan helaas niet door. 

Deze besluiten zijn genomen na grondig overleg met de gemeente, hulpverlenende instanties en 

partners en met inachtneming van het indringende beroep dat minister-president Rutte op onze 

samenleving heeft gedaan. 

Het is onverantwoord om medio april een groot evenement te organiseren met alle 

verspreidingsrisico’s van dien en de inzet van medische capaciteit, die nu volledig moet worden 

benut voor bestrijding van het virus. De gezondheid van deelnemers, vrijwilligers, supporters en de 

samenleving als geheel heeft nu de hoogste prioriteit. 

De Cascaderun organisatie is voornemens de komende tijd te onderzoeken of uitstel naar de 2e helft 

van juni tot de mogelijkheden behoort. Daarvoor is afstemming nodig met een groot aantal partijen, 

zoals overheden, politie, hulpverlenende instanties, vrijwilligers, partners en sponsoren. De 

organisatie verwacht daarover in mei nadere mededelingen te kunnen doen. 
 

Gym 
De vakdocenten van gym willen natuurlijk niet dat jullie de komende tijd stil komen te zitten, 

hiervoor hebben zij wat leuks bedacht. Onderstaand een link met uitleg. Aan het einde van de 

nieuwsbrief is de bijbehorende bingokaart te vinden die kan worden uitgeprint. 
Heel veel succes! 

Klik hier voor de uitleg. 
 

Werkdagen juf Mayke en juf Anita 
Wanneer de school weer opengaat zal juf Mayke op maandag werken en juf Anita op donderdag.  
Op deze manier kan juf Anita bij ons dit schooljaar blijven werken in combinatie met een andere 

baan, waar wij erg blij mee zijn.  
 

Dit was onze week...  

 
En zo begonnen we de week met lege klaslokalen. Het is even anders zo, maar gelukkig hebben we 
nu een werkwijze gevonden voor onderwijs op afstand.  
We hebben gemerkt dat zowel kinderen als ouders heel betrokken zijn bij het schoolwerk. We 
hebben hier veel waardering voor. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=cPZplcZ4y48&feature=youtu.be


 
Onderbouw  
Deze week hebben alle ouders met hun kinderen hun taken kunnen vinden in Zuluconnect. Fijn dat 
alle kinderen lekker bezig zijn. Voor volgende week komen de taken weer in Zuluconnect, deze 
taken worden niet meer naar de ouders gemaild nu iedereen ze kan vinden. 
Voor kleuters is het heel belangrijk dat ze veel spelen, want tijdens spel wordt er veel geleerd! We 
krijgen graag foto’s van jullie activiteiten, want we zijn erg benieuwd. En we missen jullie 
natuurlijk! Hebben jullie al een paastak thuis? 

 
 
Middenbouw 
Wat was het een rare week. Geen kinderen op school en de juffen die bezig waren met het 
schoolwerk dat thuis gedaan kan worden. We zien dat er al goed thuis wordt gewerkt, fijn dat dit al 
zo goed lukt! We hebben inmiddels al een mooie foto van Kije gekregen van de knutselopdracht van 
deze week: 

  
 

Superleuk om te krijgen, we hopen dat we nog meer leuke foto’s krijgen van iedereen en dat we 
jullie snel weer op school zullen zien! 
 

  



Bovenbouw  
Zo liep deze week wat anders dan wij dachten toen we elkaar vorige week vrijdag een goed 
weekend wensten. Gelukkig hebben wij een oplossing gevonden voor het schoolwerk op afstand: de 
taken inplannen via Zuluconnect.net  
We zien dat er door veel leerlingen al flink is gewerkt aan de taken. Het kan zijn dat er nog 
onduidelijkheden zijn, voor vragen mag u altijd mailen.  
Via Zuluconnect.net kunnen wij volgen wie welke taak maakt of heeft gedaan. Vervolgens kunnen 
wij in de methode zien of de taak echt is gemaakt en hoe dat is gegaan.  
 Nog niet iedereen heeft de taken van deze week gemaakt, het was natuurlijk ook even uitzoeken 
hoe het werkt. We verwachten dat vanaf volgende week, dit bij meer leerlingen gaat lukken.  

Willen jullie van de creatieve opdrachten een foto maken en deze naar mij mailen? 
De eerste foto’s zijn al opgestuurd:  

  
 

Extra tips 
Weet je even niet wat je kunt doen. Dan hebben we hier nog wat extra tips:  

• Help je vader en moeder met klusjes in huis. Te denken valt aan: de vaatwasser uitpakken, 
je bed opmaken, onkruid uit de tuin halen, helpen met de was opvouwen of helpen met het 
koken. 

• Doe gezellig samen een gezelschapsspelletje. Het is niet alleen leuk, maar ook erg gezellig 
en leerzaam 

• Blijf bewegen! Dus buiten een flinke lentewandeling maken, een eindje fietsen of Just 
dance via YouTube is ook een goed idee! 

 
Wij vinden het leuk om van jullie foto’s te ontvangen van de creatieve dingen die jullie bedenken 
en maken.  

 
De Vreedzame School 
De lessen van de Vreedzame School zullen deze periode anders gaan dan in een normale situatie. 
We zullen in de nieuwsbrief vertellen waar de lessen in de week erop over zouden gaan. Daarnaast 
plannen wij een opdracht voor de leerlingen in.   
 
Onderbouw  
We werken deze periode aan het blok: We hebben hart voor elkaar. We leren omgaan met 
verschillende gevoelens: Blij, verdrietig, bang, dapper. De gevoelens worden besproken, uitgebeeld 
en herkend. Misschien kunnen de kinderen hun grootouders blij maken door ze een kaartje te 
sturen, of door ze op te bellen! 
 
Middenbouw 
Deze week stond op het programma het thema gevoelens overbrengen. We zouden gaan praten over 
welke gevoelens er zijn en hoe je ze herkent. In deze periode zullen vast ook thuis veel gevoelens 
te zien en te merken zijn. Het is goed om dit te bespreken met de kinderen. Dit zou bijvoorbeeld 
ook kunnen met een gevoelsboek. De kinderen schrijven of tekenen wat ze die dag gedaan hebben 
en hoe ze zich erbij voelden. Was je boos, blij, verdrietig of bang.  



 
Bovenbouw  
Wij werken deze periode aan het blok: we hebben hart voor elkaar. Het gaat hierbij vooral om de 
gevoelens die er zijn en die je kunt ervaren. Maar ook dat iedereen weer wat anders bij een 
bepaalde situatie kan voelen. Volgende week zouden we het hebben over het overbrengen van 
gevoelens. Hierbij leren kinderen omgaan met gevoelens van zichzelf en zich inleven in gevoelens 
van een ander.  

 
De Boskabouter 
Net als school is ook de peuterspeelzaal gesloten tot 6 april. Dat betekent dat ook de nieuwe 
peuters die in deze periode geplaatst zouden worden, nog niet kunnen beginnen. De ouders krijgen 
daarover bericht van Spelerwijs. Ook de ouders van de peuters, die al van de peuterspeelzaal 
gebruik maken, hebben bericht gehad van Spelerwijs. We hopen elkaar over niet al te lange tijd 
gezond weer te zien! 

 
We wensen u een prettig weekend! 
Het team 
OBS Tiendeveen is onderdeel van Bijeen - Stichting openbaar primair onderwijs 
Hoogeveen 

  

 
  



 


