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Maatregelen verlengd
De coronamaatregelen zijn verlengd tot en met dinsdag 28 april. Dat heeft het kabinet
gisteravond bekendgemaakt in een speciale persconferentie. Premier Rutte: "Ik hoop dat
iedereen in Nederland dit begrijpt."
Verlenging van de maatregelen betekent dus dat de scholen, kinderdagverblijven, horeca en
restaurants tot en met 28 april gesloten blijven. Ook de regels voor het in acht nemen van
anderhalve meter afstand tot anderen en het zo veel mogelijk thuisblijven zullen langer gaan
gelden.
Dinsdag 28 april valt in onze meivakantie. De scholen in Gorredijk gaan dus (mogelijk) weer
open op maandag 11 mei. Laten we het hopen…
Pakketten werk blijven
De pakketten werk blijven we maken. We houden de mengeling van schriftelijk werk, onlinewerk en doe-opdrachten ook de komende weken in stand. Voor oudere kinderen zijn er
weektaken. De programma’s Rekentuin, Taalzee, Junior Einstein, Lijn 3, Onderbouwd, Gynzy
Kids, etc. geven ons erg veel digitaal te maken lessen. Aanstaande maandag kunt u weer
een nieuw pakket ophalen. Tot nu toe gaat dit naar tevredenheid van een ieder.
Video-bellen met je groep
In de afgelopen week hebben is er in verschillende groepen gewerkt via Google-Meet. Er is
zo video-contact met de hele groep om elkaar te zien en te helpen met het werk wat
uitgegeven is. Ook begeleiden de leerkrachten kleinere groepjes kinderen via Google Meet.
Er zijn inmiddels 3 groepen mee gestart en groep 3 t/m 8 zal hier de komende weken mee
experimenteren en werken. De groep wordt hier via social schools voor uitgenodigd.

Filmpjes
Voor de kleuters heeft videobellen minder effect. Er worden in deze groepen filmpjes
opgenomen met lessen vanuit school. Deze filmpjes worden verspreid via social schools. Ook
zijn er bij de methode horende instructiefilmpjes (of zelfgemaakte) die steeds vaker gebruikt
worden als aanvulling op het weekpakket. Voordeel daarvan is dat iedereen het in de eigen
tijd kan kijken wanneer het binnen het gezin uitkomt.
Chromebooks
Er worden steeds meer chromebooks uitgeleend. Vooral bij de video-momenten van de groep
is het belangrijk dat de devices goed werken. Er kan nog wat uitgeleend worden, wie daar
behoefte aan heeft kan aanstaande maandag nog een chromebook van school lenen. Graag
vooraf opgeven via directeur@basisschooldetreffer.nl
Luizen
We missen de mogelijkheid om op school luizen te pluizen. Er is een handige app te
gebruiken om dit thuis digitaal te doen. Hieronder de link!
https://www.harmhofstede.nl/digibord/luizenscanner/
Berenjacht
Er is een grappige rage gaande. In het hele land staan duizenden beren voor de ramen,
zodat kinderen knuffels kunnen zoeken als ze even een frisse neus halen. Na België en
Australië is er een Nederlandse versie van de zogenoemde Berenjacht ontstaan. Het spel
helpt kinderen in een tijd van corona met buitenspelen.
Het oorspronkelijke idee komt uit het prentenboek “Wij gaan op berenjacht” van Michael
Rosen en Helen Oxenbury. In het boek gaan vier kinderen met hun vader écht op berenjacht,
maar ineens staan ze oog in oog met een dier. De knuffeljacht is een stuk minder gevaarlijk.
Iedereen die het leuk vindt, kan een beer of andere knuffel voor het raam zetten. Kinderen die
tijdens de coronacrisis een frisse neus willen halen, kunnen daar vervolgens een spelletje van
maken door beren te spotten. ,,Je wilt niet dat ze met zijn allen in de speeltuin of het bos
zitten. Zo kunnen ze toch even naar buiten”.
Onze kinderen zouden als ze snel kunnen spotten er een Daily Mile van kunnen maken. Doet
u mee? Zet dan een beer voor het raam én ga zelf op jacht. Succes!

Een goede week gewenst!
Het schoolteam

