
          Extra   Sterrenflits      15-01-2021  

 

Van de directie  

Tijdens de lockdown periode ontmoeten wij u een stuk minder dan in normale tijden.  Het lijkt ons 

daarom een goed idee om u via een extra Sterrenflits wekelijks in plaats van twee wekelijks op de 

hoogte te houden van het online lesgeven in de verschillende bouwen en u daarbij waarnodig van 

wat extra nieuws te voorzien.  

In deze extra Sterrenflits daarom nieuws uit onder-, midden- en bovenbouw, een wijziging in het 

lesrooster, het mooie challenge initiatief van een ouder, bericht van het maatschappelijk werk, een 

oproep aan de kinderen vanuit ons bestuursbureau en een leuk bericht van de gemeente 

Krimpenerwaard i.s.m. de politie over Junior Cyber Agents. 

Wij wensen u veel leesplezier. 

 

                                               

 

                                                        

Nieuws uit de bouwen 

De Onderbouw: 

Lesgeven in de onderbouw 

Tijdens de lockdownperiode geven we op de volgende manier les in de onderbouw: 

De kleuters krijgen elke week een bingo met daarop de opdrachten die de betreffende week gedaan 

kunnen worden. Ouders kunnen ook een keus maken waar ze die week aan toe komen. Deze 

opdrachten passen bij de doelen die voor deze periode benoemd zijn en waar we aan werken. Vanaf 

volgende week gaan allebei de kleutergroepen 2x per week een half uurtje online. Dit om elkaar te 

zien en te horen. Zo krijgen de kinderen de juf en de andere kinderen even te zien. Dit is fijn en 

gezellig voor allemaal. 



 

Groep 3 werkt aan de weekplanning. De lessen gaan dus gewoon door volgens schema. Vanaf 

volgende week zullen we vaker instructiefilmpjes sturen die bij de lessen horen. Deze kunt u 

gebruiken om de les te starten en dan vervolgens de les zelf te vervolgen. Dit helpt u mogelijk beter 

op weg. Ook zijn er volgende week 2 momenten voor de groepen 3 waarbij we elkaar even online 

kunnen ontmoeten. Ook hier is het van belang om elkaar te zien en wat te vertellen. Op deze wijze 

hopen wij op nauwer contact met de kinderen.  

Als u vragen heeft over bepaalde lesstof, dan kunt u altijd een mail sturen naar de eigen leerkracht 

en zullen wij u zo goed mogelijk helpen. 

 

                                     

De middenbouw en bovenbouw: 

Beste ouders van de middenbouw en bovenbouw, 
 
We zijn online weer een week verder. Helaas blijft de onlinesituatie nog wel even zo. De meeste 
kinderen balen ervan. Zij geven aan hun vriendjes/ vriendinnetjes te missen en het online volgen van 
de lessen toch wat lastiger te vinden. Ook bij de noodopvang horen wij van de collega's op school dat 
de dagen best intensief zijn. 
We hebben daarom besloten het middagrooster iets te wijzigen. Deze wijziging vindt u terug in deze 
Sterrenflits. 
Vandaag hebben we daarom al even pas op de plaats gemaakt. In plaats van extra reken- of 
spellinguitleg in de middag, krijgen de kinderen een crea opdracht. De juffen en meesters hebben de 
opdracht vanmorgen uitgelegd. U kunt hem ook terugvinden in Google classroom. We zijn erg 
benieuwd naar de resultaten.  
 
Verder verloopt het onlineonderwijs naar tevredenheid. We lopen nog wel tegen enkele punten aan. 
Deze worden genoemd in dit stuk.  
Doordat we kinderen in kleine groepjes terugroepen in de middag, kunnen we veel extra hulp 
bieden.  Daarnaast zijn we deze week ook gestart in groep 6 t/m 8 met Topondernemers. De 
kinderen hebben een opdracht gekregen over de Middeleeuwen. We hebben al vele enthousiaste 
verhalen van de kinderen gehoord. Er zijn al mooie plattegronden van een Middeleeuwse stad naar 
ons gestuurd. We zijn nu natuurlijk reuze benieuwd naar alle informatie die de kinderen over de 
Middeleeuwse stad hebben opgeschreven. De kinderen van groep 6 uit de combinatiegroep 
beginnen volgende week met deze opdracht. 
 
Volgende week start groep 6 t/m 7 weer met Topografie. De uitleg en de stencils zullen wij ook weer 
naar u toe mailen. Groep 8 heeft al topografie werk op-gekregen van meester Randy.  
Groep 6 gaat aan de slag met de plaatsen in Nederland en groep 7 gaat verder met Europa 
 
Waar lopen wij nog tegenaan: 



*de leerkrachten bespreken om 11.45 uur welke kinderen terug moeten komen in de middag, niet 
alle kinderen komen terug. Dat is zonde want wij kunnen dan individuele hulp bieden of hulp in 
kleine groepjes. 
 
* 5 dagen hulp in de middag blijkt te intensief voor de kinderen. Dit heeft dus geleid tot een 
roosterwijziging, welke u hieronder terug vindt. 
 
*Soms vallen kinderen uit de Meet weg, doordat de internetverbinding thuis zwak is. De kinderen 
kunnen dan altijd in Google classroom bij de dagtaken zien wat ze moeten maken.  
 
Verder worden de redactiesommen door de meeste kinderen trouw gemaakt. Heel fijn!  
 
Wij danken u voor alle ondersteuning bij het online lesgeven. We gaan er samen met u en de 
kinderen het beste van maken.  
 

                                     

 

Wijziging in het middagrooster middenbouw en bovenbouw 

Uit overleg met middenbouw- en bovenbouwbouwcollega’s deze week is gebleken dat 5 dagen extra 

hulp in de middag aan onze kinderen te intensief is. De kinderen kunnen zich slechter concentreren 

en extra hulp over al deze middagen is dus minder zinvol. Derhalve is het middagrooster voor 

midden-en bovenbouw iets veranderd. Dit houdt het volgende in: 

- Op maandag, dinsdag en donderdagmiddag wordt er wel extra hulp geboden aan de 

kinderen. Daarin verandert dus niets. 

- Op woensdagmiddag werken de kinderen zelfstandig aan hun taken 

- Op vrijdagmiddag krijgen de kinderen een creaopdracht.  

We hopen dat onze kinderen door deze afwisseling beter geconcentreerd gebruik maken van de 

extra hulp. Tevens krijgt het vak cultuur ook aandacht. 

Wij danken u bij voorbaat voor uw begrip. 

 

 

 



Junior Cyber Agents 

Van de gemeente Krimpenerwaard i.s.m. de politie kregen we bericht over een project waarin de 

kinderen van de groepen 5 t/m 8 kunnen worden opgeleid tot junior cyber agent. In bijlage vindt u 

bericht over de inhoud en de aanmelding van dit interessante project. 

 

                                         

 

 

Challenge initiatief ouder 

Zoals u mogelijk al uit onze berichtgeving heeft begrepen, ontvingen wij via een ouder een hele leuke 

challenge voor onze kinderen in Stolwijk. Wij zijn erg blij met dergelijke initiatieven in deze toch 

schrale tijd. Mocht u een challenge voor de kinderen op de plank hebben liggen of willen bedenken, 

wij houden ons graag aanbevolen.  

 

                                                 

 

 Oproep aan onze kinderen vanuit het bestuur 

Onderwijs Primair vindt het belangrijk om ook de mening van de kinderen te horen. 



Namens ons bestuur willen wij uw kinderen vragen of zij reactie willen geven op het onlineonderwijs 

zoals zij dit momenteel ontvangen. U kunt deze reactie sturen naar: 

gertkooman@onderwijsorimair.nl 

Gert zorgt dan dat de reacties bij het bestuur terecht komen.  

Ook hier danken wij de kinderen en u alvast hartelijk voor de medewerking. 

 

                                                    

 

Nieuws van Maatschappelijk werk 

Komende weken werken ouders opnieuw veelal thuis en hebben zij ook de kinderen thuis die zij 

begeleiden in hun onderwijs, dat kan best pittig zijn. Vanuit het schoolmaatschappelijk werk denken 

we graag mee hoe deze komende periode zo goed mogelijk door te komen. In ons team zijn ook een 

thuiscoach en pedagoog werkzaam. Dus kunt u als ouder wel wat hulp gebruiken bij het aanbrengen 

van structuur in de week, zijn er opvoedvragen of is er onderlinge spanning tussen u en uw partner, 

dan kunt u bij ons terecht.  

Ook kunnen leerlingen aangemeld blijven worden voor ons trainingsaanbod; mocht het nog niet 

lukken fysiek te starten dan worden trainingen mogelijk iets uitgesteld of kan het aanbod deels 

digitaal aangeboden worden.  

Via telefonisch of digitaal contact denken wij graag met u mee.  

Wij zijn bereikbaar via 088-900 4000 of via www.kwadraad.nl.  

 

Agenda 

12-02-2021: Studiedag Kinderen zijn vrij 
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