
 
 

Nieuwsbrief 27 maart 2020 

Agenda 

4 april  
10 t/m 13 april 

Oud papier 
Goede vrijdag/ Pasen 

 
 

 
 

 
Gym 
Net als vorige week hebben de gymleerkrachten weer een uitdagende opdracht bedacht. 
Ditmaal een ganzenbordspel. Klik hier voor de online instructie. 
Verderop in de nieuwsbrief is het ganzenbord terug te vinden. Deze kan geprint worden zodat de 
leerlingen hiermee aan de slag kunnen. Veel succes gewenst! 

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

beschikbaar. Doordat er nu, landelijk, zoveel gebruik van wordt gemaakt, is de website geregeld 

overbelast. Squla is dagelijks vanaf 10:00 uur beschikbaar. Tot 15:00 uur kunnen de kinderen er 

gebruik van maken. Behalve op woensdag, dan kunnen ze inloggen tot 13:00 uur. Buiten deze 

tijden kunnen de kinderen niet inloggen. 
 

Inloggen op de methodes 
We zijn deze week begonnen met de rekenapp: Garfield’s Count Me In. We zien dat de meesten 

daar al goed gebruik van maken. Ook hoorden we van jullie dat de kinderen dit erg leuk vinden, fijn 

om te horen! Het is belangrijk dat u de app installeert, de website werkt niet met de accounts van 

de kinderen. Deze app is alleen te vinden voor Android of IOS. Via de laptop is Garfield nog niet 

eenvoudig te spelen.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NU7IHUzrKmo&feature=youtu.be


 

Wij krijgen soms als terugkoppeling dat het inloggen in de methodes niet altijd lukt. Zulu-connect 

gebruiken wij normaal alleen op school. Wij zorgen ervoor dat alle instellingen goed staan en 

daardoor hoeven onze kinderen zo min mogelijk wachtwoorden te onthouden. Wat anders is dat de 

kinderen thuis inloggen. Thuis werken we op verschillende devices, IP-adressen, browsers en 

besturingssystemen. Hierdoor gaat het inloggen niet altijd in één keer goed en geeft Zulu-connect 

de foutmelding dat het inloggen niet goed gaat. Hieronder staan een aantal tips die je kunt 

gebruiken als het inloggen op de methodes niet lukt. 

Fouten met Basispoort 

 Klik altijd eerst in Zulu-connect op ‘Basispoort login’. Ga eventueel vanuit Basispoort naar 

Staal, Pluspunt of Blink 

 Sommige computers hebben een beheerders account, waardoor het inloggen niet lukt. Als 

Google Chrome als browser gebruikt klik dan op: ctrl + shift + N. Je opent nu een incognito 

venster. Waarschijnlijk kun je nu wel inloggen. 

 Als je inlogt, bestaat de kans dat de authenticatie mislukt is. Wanneer de pagina opnieuw 

wordt geladen (F5), lukt het inloggen mogelijk wel.  

Fouten met Staal 

 Staal werkt alleen op Chromebooks, Windows of Apple computers. Tablets of telefoons 

openen geen Staal. 

 Staal maakt gebruik van ‘Flash Player’. Wanneer er op Staal wordt geklikt kan het zijn dat 

deze melding wordt getoond: . Mogelijk blokkeert de browser het gebruik 

van Flash Player. Wanneer je op deze melding klikt wordt Adobe Flashplayer geactiveerd of 

geinstalleerd. Als dit niet lukt kun je Flash player handmatig downloaden op: 

https://get.adobe.com/nl/flashplayer/ 

 

Leestips voor thuis 
Het is erg belangrijk dat de kinderen blijven lezen en/of dat er dagelijks voorgelezen wordt tijdens 

deze periode van thuis zijn. Door dagelijks te blijven lezen, onderhouden de leerlingen deze 

opgedane vaardigheid en lezen leidt tot het opdoen van nieuwe kennis. Hopelijk heeft u thuis 

voldoende boeken voor uw kind zodat hij of zij een tijdje vooruit kan, want de bibliotheek is ook 

gesloten. Mocht dit echter niet het geval zijn, dan geven we u hier een aantal tips met 

mogelijkheden om te lezen: 

 Yoleo.nl - Hierop zijn verschillende boeken te vinden en kan men ook zien op welk Avi-

niveau ze zijn. Deze is tijdelijk gratis voor iedereen 

 Op de site van de bibliotheek kun je online boeken lenen en de bibliotheek probeert zelfs 

boeken te bezorgen! Ga naar https://www.bibliotheekhoogeveen.nl/online-bibliotheek 

 Wepboek.nl - Hierop staan geanimeerde prentenboeken voor kinderen van 2 – 6 jaar  

 Bol.com - De site biedt tijdelijk digitale boeken aan voor 1 cent. Ook worden hier dagelijks 

filmpjes geplaatst waarop bekende Nederlanders voorlezen. Er zijn verschillende 

voorleesvideo’s voor verschillende leeftijdscategorieën. 

Naast het lezen in gewone leesboeken, bestaat er vanaf volgende week ook de mogelijkheid om via 

Basispoort te lezen in informatieve boeken. U kunt hiervoor inloggen op Zuluconnect zoals u gewend 

bent en kiest dan voor DC Online/Documentatiecentrum. Hierin staan diverse informatieve reeksen 

voor verschillende groepen. De indeling is als volgt: 

Kijkdoos: Groep 1 t/m 4 

Mini Informatie: Groep 3 t/m 5 

Junior Informatie: Groep 5 t/m 8 

Informatie: Groep 6 t/m 8 

We hopen dat u op deze manier voldoende mogelijkheden heeft om te blijven (voor)lezen. Mocht u 

vragen hebben over lezen en/of taal, dan kunt u hierover contact opnemen met één van onze taal 

coördinatoren: juf Ingrid (i.okken@bijeen-hoogeveen.nl) of juf Hilde (h.timmerman@bijeen-

hoogeveen.nl 

https://get.adobe.com/nl/flashplayer/
https://www.bibliotheekhoogeveen.nl/online-bibliotheek
mailto:i.okken@bijeen-hoogeveen.nl
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Dit was onze week...  
 
Onderbouw  
Deze week hebben wij iedereen even gesproken via de telefoon. Fijn om op de hoogte te blijven en 
om te horen dat het goed met jullie gaat. Wat wordt er goed gewerkt, knap! Wij missen jullie, het 
is heel erg saai op school zonder kinderen... We krijgen graag foto’s van jullie bezigheden, stuur ze 
gerust op! 

 
 
Middenbouw 
We beginnen gelukkig al een beetje te wennen aan het thuis werken voor school. Er komen veel 
foto’s binnen van kinderen die opdrachten hebben gedaan deze week. Wat zijn jullie goed bezig 
zeg! Super! 
Deze week hebben we met iedereen even contact gehad via de telefoon. Dat is wel even fijn, zo 
zijn we goed op de hoogte van wat wel lukt en wat nog niet altijd. Volgende week bellen we weer 
even! 
Hierbij een paar foto’s die we deze week kregen van jullie, ga zo door! 

 
 

  
  

 
 
Bovenbouw  
We hebben nu alweer twee weken vanuit huis gewerkt. Het was even wennen, maar wat ik zo heb 
gehoord is dat het inmiddels al wat went. Er wordt door iedereen hard gewerkt aan de taken en er 
komen hele leuke opdrachten binnen. Ik ben trots op hoe iedereen hier mee omgaat. Fijn om jullie 
allemaal even gesproken te hebben en ik vind het goed om te horen dat iedereen zo positief 
mogelijk met de situatie omgaat.  
Ook hier een indruk van de mooie creaties die ik opgestuurd heb gekregen: 

                     
 

 
 
 



 
 
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  
Afgelopen week hebben jullie thuis gesproken over verdrietig. Waar word je verdrietig van? En hoe 
kun je elkaar helpen bij verdriet? Door elkaar te troosten. In de klas doen jullie dat allemaal heel 
erg goed. En wie heeft opa en/of oma een kaartje gestuurd om ze op te vrolijken? 
Komende week staat er een opdracht in de takenlijst over boos zijn. 
 
Middenbouw 
Deze week zouden we eigenlijk verder gaan met het onderwerp ‘gevoelens’ en dan met name ‘boos 
zijn’. Iedereen is wel eens boos, dat hoort er nou eenmaal bij. Zeker in deze tijd waarin alles gaat 
dan anders, kun je je best eens ergens boos om voelen. Waar zijn de kinderen boos over geweest de 
afgelopen week? Wat doe je als je boos bent? Vaak helpt het om even een rustig plekje te zoeken 
voor jezelf, een afkoelplek. Hebben de kinderen zo’n plek thuis waar ze even naar toe kunnen gaan? 
Eventueel zou u dat thuis met ze kunnen overleggen om te creëren thuis.  
 
Bovenbouw  
Ik heb al veel foto’s gekregen van de Mindmaps die zijn gemaakt over gevoelens. Goed gedaan 
allemaal!  
Deze week gaat de les over hoe je om kunt gaan met boosheid. Je leert omgaan met de gevoelens 
van jezelf en hoe je met de gevoelens van een ander om kunt gaan. Deze weken is alles anders dan 
normaal, dit kan ook zorgen voor frustratie en boosheid. Het bespreekbaar maken en bespreken wat 
je dan kunt doen is heel belangrijk.  
Er zijn verschillende manieren om met boze gevoelens  om te gaan. Zo kun je je helemaal laten 
gaan door te schreeuwen, vechten enzovoort. Je kunt eerst afkoelen, je terugtrekken en even niets 
doen of je kunt wel laten zien dat je boos bent, zonder jezelf te laten gaan.  
De leerlingen krijgen deze week de opdracht om een stappenplan met tips te maken waarin wordt 
aangegeven wat je kunt doen als je boos bent.  
 

De Boskabouter 
De peuters krijgen via de app van de peuterspeelzaal sinds deze week elke week een paar filmpjes 
te zien. Er wordt een prentenboek voorgelezen, we zingen een liedje, en er is een opdrachtje. Op 
deze manier blijven we toch in contact, totdat we elkaar weer echt kunnen ontmoeten. Hopelijk 
duurt dat niet te lang. 

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

  

 



 

  



 


