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Agenda – Geen gevulde agenda; alle activiteiten
voorlopig afgelast!
Datum
Activiteit

Het oud papier halen gaat echter wel gewoon door!!
Oud papier - Verzamelen om 18.15 uur bij school
Datum: 01-04-2020
Fam. Luning
Mariska Brinks
Jacquelien Havinga
Petra Schieving

Reserve:
Henk Meilof

Alle leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 hebben
inloggegevens ontvangen voor een aantal sites. Hiermee
kunnen ze inloggen en de oefeningen maken die de
leerkracht heeft aangegeven. De onderwijswebsites zijn
echter niet berekend op de toestroom van zoveel
gebruikers zoals nu. Hiervoor worden aanpassingen in de
capaciteit gedaan, maar dit duurt even. Het kan dus zijn
dat uw kind niet kan inloggen. Misschien op een later
moment wel. We snappen dat hierdoor niet altijd alles
volgens planning kan verlopen.
Het is het streven om de leerlingen vanaf 6 april op de
Chromebooks van school te laten werken. Deze gaan we
dan uitlenen aan onze leerlingen. We gaan dan verder
werken met nieuwe lesstof van de basisvakken.
Instructies en contact met de leerkracht zullen dan
plaatsvinden via Google Classroom. Zodra hierover meer
bekend is, ontvangt u bericht via de mail.
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Het is een andere wereld…
Geen leerlingen in de school. Geen les. Geen gesprekjes
met onze leerlingen. Geen spelletjes op het plein. Alleen
een lege school. Dat klopt niet, dat is een heel gekke
situatie.
De schoolsluiting is voorlopig t/m 6 april. Ondanks de
strengere richtlijnen en maatregelen die het kabinet deze
week heeft genomen, is hier nog niets in gewijzigd. Mocht
dit wel zo zijn, dan verneemt u dit ongetwijfeld via de
(betrouwbare) media. Natuurlijk informeren we u dan ook
als
school
en/of
vanuit
Kits
Primair.
Blijf dus ook uw mail goed
in de gaten houden voor
actuele informatie over het
onderwijs op dit moment.

Samen proberen we alles zo goed mogelijk op te pakken.
We moeten onze weg hier nog een beetje in vinden.
Vorige week zijn er huiswerkpakketten thuis bezorgd.
Deze waren gevuld met allerlei materialen waarin we de
stof van de afgelopen weken hebben herhaald. Deze
week zijn de eerste stappen gezet in het lesgeven op
afstand. Er worden filmpjes van instructies gemaakt en
gezocht. Via Parro en de mail houden de leerkrachten u
en uw kind op de hoogte van wat er verwacht wordt.

Mocht u vragen hebben over het huiswerk of de
begeleiding hierin, laat dit dan weten aan de leerkracht
van uw kind. Samen kunnen we het passend maken voor
uw kind. Leerkrachten zijn bereikbaar via Parro, maar ook
via de mail. De mailadressen vindt u terug op het
informatieblad van onze school, maar deze vermelden wij
hierna ook nog even.
Hartelijke groet, Anouk de Bree
De mailadressen van het team IKC Pieter van Thuyl
Juf Helma:

helma.van.oudheusden@kitsprimair.nl

Juf Aly:

aly.brunsting@kitsprimair.nl

Juf Nienke:

nienke.bodde@kitsprimair.nl

Juf Mariska:

mariska.bruulsema@kitsprimair.nl

Meester Erik:

erik.van.der.heide@kitsprimair.nl

Meester Robert: robert.bos@kitsprimair.nl
Juf Ellen:

ellen.van.der.linde@kitsprimair.nl

IB-juf Manon:

manon.ensing@kitsprimair.nl

Directie-interim: anouk.de.bree@kitsprimair.nl
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Huiswerk en thuis werken
Afgelopen week hebben de leerkrachten belrondes
gedaan om alle gezinnen even te spreken. We hebben
gevraagd hoe het met u en de kinderen gaat. Of het
allemaal lukt met ouders die thuis werken en kinderen die
huiswerk krijgen.
We kunnen ons heel goed voorstellen dat iedereen thuis
het dagelijks leven opnieuw in deelt. Ouders die thuis
werken, kinderen de hele dag thuis. Wanneer werken,
school en wanneer spelen? We willen hier ons steentje
zeker aan bijdragen!
Het is belangrijk dat de kinderen wel wat blijven doen voor
school en oefenen voor de diverse vakken. Zo zakt het
geleerde niet weg. Dit moet echter geen strijd opleveren
thuis. Kijk goed naar wat kan en haalbaar is. Soms lukt
het een dag niet, maar de volgende dag wat meer. Dat is
wat ons betreft geen probleem.
Een aantal ouders hebben aangegeven graag wat meer
structuur en houvast hierin te krijgen. Het is voor ons fijn
om te horen wat u en de kinderen helpt. De leerkrachten
zijn nu bezig met het maken van weektaken. Ook hiervoor
geldt dat het als een leidraad mag worden gebruikt.

Wat een rare tijd is het zo. Ik vind het ontzettend knap
zoals iedereen thuis aan het werk is met zijn taken en hoe
goed de ouders het proberen te ondersteunen. Toppers
allemaal!
Maar hoe ziet jouw dag er nou uit, juf?
Zoals je kan zien bestaat mijn dag uit het combineren van
mijn werk, met de zorg voor de kinderen en het
huishouden. Ik begin de dag met ‘schooltje spelen’, zoals
de kinderen dat noemen. Mag ik weer even peuter/kleuterjuf zijn  en probeer ik ook wat werk er tussendoor
te doen. Na een tijdje neemt Michiel, mijn man, mij over
en gaat hij met de kinderen naar buiten. In die tijd kan ik
mooi even door werken zonder de kinderen. Dan ga ik
bijvoorbeeld taken klaar zetten voor volgende week,
lessen opnemen, even contact met de kinderen/ouders of
een collega, maar ook administratieve taken die ik anders
na schooltijd doe.
En zo wisselen Michiel en ik elkaar wat af. Ik werk dus
aan de eettafel als ik bij de kinderen ben of ik werk op
Tigo’s kamer, daar is het namelijk wat warmer dan op de
studiekamer.
Als ik niet thuis aan het werk ben, dan ben ik op school
vanwege
opvang
voor
een
aantal
kinderen.

Mochten de leerlingen leuke
foto’s hebben van hun
thuiswerkplek, dan zien we de
graag tegemoet via Parro!

Een kijkje thuis bij…
Thuis werken is voor iedereen anders. De komende Ditjes
en Datjes geven de leerkrachten een inkijkje in hun
nieuwe werkplek. Deze week juf Ellen.

Informatie kinderen corona
Bij kinderen kan er ook een behoefte ontstaan om meer te
weten te komen over corona. www.nujeugd.nl en
www.jeugdjournaal.nl zijn betrouwbare sites speciaal voor
kinderen. De informatie op deze sites is speciaal voor
kinderen geschreven. Serieuze onderwerpen worden
afgewisseld met leuke. Beide sites informeren uitgebreid
over corona op een toegankelijke manier.

Vacature
facilitair
medewerker
Kits
Primair
Wij zoeken een nieuwe collega voor de dagelijkse
schoonmaak van IKC Pieter van Thuyl. Iemand die graag
de handen uit de mouwen steekt en oog heeft voor detail.
Het betreft een (tijdelijk) dienstverband voor 7 uur per
week. Indien u belangstelling heeft of iemand kent die
wellicht interesse heeft, horen we dat graag. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met Diana Eleveld,
facilitair coördinator bij Kits Primair. Zij is bereikbaar via
het
telefoonnummer
0593
535100
of
via
az@kitsprimair.nl. De volledige vacaturetekst is te vinden
op www.kitsprimair.nl.
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Ingekomen:
GGD-informatie Corona
In de media is het coronavirus het gesprek van de dag
en volkomen logisch. Vanuit de GGD vinden we het
belangrijk dat u over de juiste informatie beschikt.Voor
de laatste stand van zaken rondom het coronavirus
kunt u kijken op de website van het RIVM:
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragenantwoorden#Europa.

Vragen en antwoorden staan op de website van het
RIVM
Op
de
website
van
het
Rijksinstituut
voor
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) leest u de veel
gestelde vragen en antwoorden over het coronavirus. In
het geval zich een besmetting zou voordoen op één van
de locaties van Kits Primair, dan volgen we de richtlijnen
van het RIVM en de GGD, en zullen we u uiteraard direct
informeren.
Overige vragen? Neem contact op met de GGD
Bij overige vragen neemt u contact op met het team
Infectieziekten van GGD Drenthe via 0592 - 306300 of
infectieziekten@ggddrenthe.nl.

Bericht van de Coop – Doekoe

Vanaf dinsdag 14 april zouden we met elkaar ‘Doekoe
binnen gaan pingelen’ voor sport- en spelmaterialen op
school. Net als jullie keken we daar bij Coop erg naar uit.
Helaas loopt het vanwege de coronacrisis anders. De
genomen maatregelen om verspreiding van het virus
tegen te gaan, staan een goede voorbereiding voor de
Doekoe-scholenactie in de weg. Daarom hebben we - met
pijn in ons hart - besloten dat de campagne dit jaar
definitief niet door kan gaan.
We bekijken de mogelijkheden om de Doekoescholenactie te verzetten; hopelijk bundelen we volgend
jaar alsnog de krachten om sporten en spelen te
stimuleren bij alle kinderen in de buurt. Zodra wij meer
weten, benaderen we jullie school opnieuw om deel te
nemen.
Voor nu: blijf gezond en zorg goed voor elkaar. Samen
maak je ’t verschil. Zeker nu!
Talentvol IKC Pieter van Thuyl
Prof. Dr. Obbinkstraat 3
9423 PR Hoogersmilde
Tel:
0592 - 459043
E-mail: info.pietervanthuylschool@kitsprimair.nl
Website: www.kitsprimair.nl/pietervanthuyl

Pieter van Thuyl is onderdeel van:

