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Nieuwsbrief februari 2021 nr.7
Dit jaar is voor een ieder, die betrokken is bij de
meester K.J. Dijkstraschool, op een bijzondere
manier gestart. Niet de kinderen kwamen
maandag na de kerstvakantie op school, maar
hun ouders. Zij kwamen een pakketje materialen/leermiddelen afhalen om thuisonderwijs
mogelijk te maken. Daarnaast werd er veelvuldig gebruik gemaakt van het aanbod om een
Chromebook van school te lenen. Op dit moment zijn er zo’n 22 Chromebooks door de
school uitgeleend. Om u een idee te geven, is
dat meer dan de helft van de Chromebooks, die
wij in ons bezit hebben.
Via Google Meet zijn de kinderen van groep 3
t/m 8, maandag 4 januari het nieuwe jaar begonnen. Online deelden zij hun verhalen over
de kerstvakantie. Daarna werd er gestart met
het volgen van thuisonderwijs. Niet je vertrouwde juf die les geeft, maar je vader, moeder, opa, oma of oppas kregen de rol van leerkracht. Voor een ieder een lastige klus, zeker
wanneer je bedenkt, dat veel ouders ook nog
eens thuis moeten werken.
Op school worden net als tijdens de vorige lockdown kinderen opgevangen van ouders met
een cruciaal beroep, die geen opvang kunnen
regelen voor hun kind(eren). Verder worden
kinderen uit kwetsbare gezinnen opgevangen.
Voor twee leerkrachten betekent dit: kinderen
opvangen op school en daarnaast online lesgeven (voorbereiden) en online beschikbaar zijn
voor zowel kinderen als ouders.
De rest van het team werkt vanuit huis. Ook wij
houden ons aan het advies, om zoveel als
mogelijk thuis te werken. Wij houden contact
met elkaar via de app en Google Meet.

In de loop van januari lijkt er dan een
sprankje hoop te zijn, mogelijk worden de
scholen weer geopend op maandag 25 januari. Het bleef echter bij hoop, de scholensluiting blijft nog tot 8 februari in stand.
Een tegenvaller voor een ieder, maar gezien de huidige stand van zaken wel begrijpelijk. Nu maar hopen dat wij in de week
van 8 februari alle kinderen weer op school
mogen begroeten.
Het helpt om in mogelijkheden te blijven
denken en niet te verzanden in onmogelijkheden. In een crisis worden nl. ook veel
nieuwe ideeën geboren en raken we geïnspireerd door zaken, waar we nooit eerder
kennis van hebben genomen. Maar in het
onderwijs werken, zonder kinderen in de
klas, blijft een rare gewaarwording, dat
moet je niet willen! Maar ja, we hebben nu
even geen keuze. Wij moeten met z’n allen
nog maar even volhouden!

Nieuwsbrief o.b.s. meester K.J. Dijkstraschool februari 2021 nr. 7

1

Aanpassing van het testbeleid voor
kinderen tot en met 12 jaar
Het testbeleid voor kinderen t/m 12 jaar
(kinderopvang en basisschool) is begin januari
2021 aangescherpt. Door deze leeftijdscategorie vaker te testen hoopt de GGD meer zicht te
krijgen op de verspreiding van het coronavirus
en het voorkomen van de Britse variant bij
jonge kinderen.
Heeft uw kind klachten die kunnen wijzen op
het coronavirus? Dan kan uw kind getest
worden bij GGD Fryslân. De GGD adviseert
dringend een coronatest in de volgende
situaties:
•

Een kind heeft naast neusverkoudheid
ook andere klachten zoals hoesten,
koorts en/of benauwdheid.

•

Een kind is ernstig ziek met klachten die
passen bij het coronavirus. Bel dan meteen de huisarts. Die kan besluiten om het
kind eventueel zelf te testen.

•

Een kind met coronaklachten
en dat onderdeel is een bron- en contactonderzoek of uitbraakonderzoek. GGD
Fryslân geeft in dit geval advies over het
testen.

Ouders kunnen een afspraak maken voor hun
kind voor een test via 0800-1202. Met
een DigiD kan er ook online een afspraak gemaakt worden.
Op de website: www.rijksoverheid.nl leest u
meer over het maken van een afspraak.
Een kind blijft thuis, totdat de testuitslag
bekend is.

17 februari
22 februari t/m 28 februari

Renovatie plein
De financiering van ons te renoveren schoolplein is bijna rond. De volgende instanties hebben ons al financiële steun toegezegd:
Iepen mienskip fûns Fryslan
€ 10.000,Rabobank Coöperatie fonds
€ 7.500,Gemeente Ooststellingwerf
€ 5.000,P.W. Jansen’s Stichting
€
550,Daarbij komt nog de opbrengst van de Plak en
Pak actie van AH-Oosterwolde (€ 920,-). Deze
bedragen komen bij de toezeggingen van onze
oudervereninging en stichting Comprix.
We kunnen gaan beginnen, maar daarvoor zijn
wij uw hulp nodig!
Wij zijn in de komende periode op zoek naar
vrijwilligers die de volgende werkzaamheden
kunnen verrichten:
- bankje verwijderen (vóór de voorjaarsvak.)
- (rubber)tegels verwijderen
- zitstammetjes verwijderen/vervangen
- houtsnippers aanbrengen
Tijdens de werkzaamheden zullen wij ons
houden aan de geldende corona maatregelen.
Aanmelden kan via
directie@mrkjdijkstraschool.nl
Wij rekenen op u!

Greetje Ensing afwezig, i.v.m. online directie overleg
Voorjaarsvakantie

De volgende nieuwsbrief verschijnt in week 9
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Nieuws uit groep 1 en 2
Wat jammer dat we nog steeds niet naar school kunnen maar we blijven positief!
Een rare start voor David (groep 2) en Jarne en Fayèn die beide inmiddels 4 jaar zijn geworden.
We wensen jullie een fijne tijd op de meester K.J. Dijkstraschool!
De jarige Jarne, Fayèn en ook Jesper (5 jaar) hebben thuis hun feesthoed ontvangen!
We werken thuis in ons werkboekje, maken knutselopdrachten, doen
opdrachten in Google Classroom, lezen iedere dag een boek en werken
met squla!
Ik ben trots op alle kinderen, maar ook op de ouders die de kinderen
hierin begeleiden. Heel veel dank hiervoor!

Voor wie nog geen foto van het thuiswerken heeft gestuurd graag zo
spoedig mogelijk.
Stuur je foto naar aafje@mrkjdijkstraschool.nl.
We gaan van alle foto’s een mooie foto collage maken.
Hopelijk zien we elkaar gauw weer op school en is alles weer gewoon!
Dan gaan we er een mooie en gezellige tijd van maken!
Wat heb ik daar veel zin in!

Nieuws uit groep 3 en 4
De eerste twee weken van januari hoopten we dat de lockdown bij twee weken zou blijven. We
zetten de eerste weken in op het herhalen van de lesstof. Helaas bleek dat de scholen langer
dicht zouden blijven en besloten we verder te gaan in de methode. Juf Karen en juf Karin volgden
online een cursus Google Classroom en met succes.
Zowel voor groep 3 als 4 is een Google Classroom aangemaakt en dagelijks staan daar voor groep
3 de lessen voor Veilig leren lezen en schrijven klaar. Doormiddel van deze filmpjes volgen de
kinderen de instructie en kunnen ze de lessen goed maken. Er wordt inmiddels al keurig aan elkaar geschreven door groep 3.
Ook voor groep 4 staan er dagelijks instructiefilmpjes klaar voor o.a. rekenen en spelling. Ouders
en de leerlingen kunnen op elk gewenst tijdstip de Google Classroom openen en de uitleg volgen.
Naast de dagelijks instructiefilmpjes proberen we ook 1 à 2 keer per week een persoonlijke
boodschap voor de kinderen te plaatsen in de Classroom. En we hebben elke dinsdag of vrijdag
ons Google Meet moment. Gezellig even bijkletsen en elke keer wordt er weer een leuke activiteit bedacht. Zo hebben de kinderen al voorwerpen als een plant, boek en een bal gezocht in
huis, bingo gespeeld en gesport tijdens het Google Meet moment.
Nu duimen we met elkaar dat we z.s.m. weer naar school mogen.
WE ZIJN ENORM TROTS OP JULLIE!!!!
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Nieuws uit groep 5 en 6
Een andere ‘nieuws uit de groep’ dan normaal. Inmiddels is de vierde week van thuiswerken
ingegaan. Ondanks dat de situatie natuurlijk niet ideaal is, ben ik superblij met hoe alle kinderen van groep 5/6 aan de slag zijn met het thuiswerk.
Elke dag spreken we elkaar via Google Meet. De kinderen loggen om 10.15 uur al in, zodat ze
even met elkaar kunnen kletsen. Vanaf 10.30 uur log ik ook in om te starten met de lessen.
Woensdags hebben we ‘klassikaal’ Leeslink en tijdens de andere dagen zijn de instructie en
zelfstandige lessen afgewisseld. Na de les ben ik tot 11.30 uur online in Meet om vragen te beantwoorden over de planning of de zelfstandige lessen. Het is super om te zien hoe goed de
kinderen dit oppakken!
Omdat voor de lockdown alle werkjes mee naar huis zijn gegaan is het kaal in het lokaal. Daar
heeft de taalchallenge verandering in gebracht. Alle leuke, gekke en grappige foto’s van de
voorzetsels hangen in de klas. Zo zie ik jullie toch allemaal even als ik op school ben en dat
doet me goed! Nog even doorbijten en dan hopelijk tot snel in de klas!
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Nieuws uit groep 7 en 8
De eerste vier weken online les geven zitten er alweer op. Via google classroom krijgen de
leerlingen hun weektaak. Elke dag om 10.15 uur beginnen de groepen met "pleinpraat". Een
kwartier lang mogen ze gezellig samen kletsen. Om 10.30 uur log ik in en starten we met de
check-in, even horen hoe het met je gaat. Daarna starten we met een rondleiding van een
leerling. Deze laat even zien waar hij/zij werkt en wat hij/zij graag wil laten zien aan ons. Vol
trots heb ik de eerste keer onze nieuwe hond laten zien!
Ook lezen we samen uit een boek, Dwars door de storm, die we van de bibliotheek hebben
gekregen. Het gaat over een meisje die maar één droom heeft: naar de hbs. Maar arbeiderskinderen leren niet door. Toch studeert ze om zich op de hbs voor te bereiden, samen met
Katrien, de dochter van een rijke boer. Haar ouders mogen er niets van weten. Spannend en
aangrijpend verhaal!
Na afloop stel ik vragen over de tekst die de leerlingen op hun wisbord beantwoorden.
Daarna nog een spel en we sluiten af met een vragen rondje.
Elke dag ben ik weer blij als ik alle leerlingen weer zie. Ondanks alles doen ze hartstikke hun
best en jullie ouders ook! Maar.....................toch hoop ik dat de laatste thuiswerkweek nu is
aangekomen en dat we in de week van 8 februari met z'n allen weer in de klas zitten.
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