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Schooljaar 2019-2020  Nr 16 vrijdag 3 april          extra editie    

Algemeen 

Beste ouders, 

In week 3 van deze periode van thuisonderwijs hoorden we allemaal het bericht dat we 

nog even op deze manier door moeten gaan. We missen de kinderen hoor! 

Alle leerkrachten zijn er intussen wel van overtuigd…onderwijs op afstand….fijn dat het 

nu bestaat, maar……….. we willen de kinderen terug!  We houden echter vol. Hoe langer 

en hoe beter we volhouden, hoe korter deze tijd gaat duren. 

Om toch iets meer met elkaar in contact te komen gaan de leerkrachten vanaf volgende 

week met alle kinderen videobellen. De groepen 7 en 8 zijn hier al mee bezig en zij 

gaan hier ook op hun eigen manier mee door. 

Via Social Schools kunt u zich inschrijven voor een belmoment en door het klikken op de 

link in het Social Schools bericht kunt u deelnemen aan het gesprek. Dit bericht  

ontvangt u van de leerkracht van uw kind. 

 

Stap voor stap uitleg video bellen ouders 

Hieronder stap voor stap de uitleg voor het video-bellen met de leerkracht. 

1) Wanneer u op de link in de mail klikt opent automatisch een nieuw tab-blad en ziet u het 

volgende scherm: 
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2) Klik dan op ‘Deelnemen op het web’ -> zie blauwe pijl 

3) U komt vervolgens in een scherm dat er ongeveer zo uit ziet als onderstaand scherm: 

 

1) Typ je eigen naam in het vak. 

Dan weet de leerkracht wie er wil gaan 

bellen. 

2) Zorg ervoor dat je camera aan 

staat, anders ben je niet te zien. Op dit 

voorbeeldscherm staat de camera uit. 

3) Zorg ervoor dat je microfoon 

aan staat. Op dit voorbeeldscherm 

staat de microfoon aan. 

4) Klik op ‘Deelnemen’ om het 

gesprek te starten. Let op, je bent dan 

nog niet meteen aan de beurt. Je 

wordt in een soort wachtkamer gezet 

(de lobby) tot de leerkracht je binnen 

laat. 

 

 

 

 

Zo ziet dat 

‘wachtscherm’ er dan 

ongeveer uit. 

 

 

 

 

 

 

 

En dan…..als de leerkracht je ‘binnen heeft gelaten’….kun je elkaar zien en spreken.  
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Voor de kinderen…..  

Al weken niet naar school…..allemaal om te voorkomen dat nog meer mensen ziek worden.  

Misschien ken je ook iemand die ziek is?  

Hieronder sturen we jullie een leuk gedichtje. Misschien kun je het in je allermooiste 

handschrift op een kaart schrijven en dan naar iemand sturen.  

Lukt dan nog niet? Misschien kunnen papa of mama je dan helpen.  

 

Lieve zieke  

Jou zie ik niet in pyjama  

In een bedje, op de bank  

Jou zie ik geen pillen slikken,  

Of zo’n vieze doktersdrank  

 

Nee, jou zie ik bloemen plukken,  

Buiten in de zonneschijn.  

Hele armen voorjaarsbloemen  

Nee, jij hoort niet ziek te zijn.  

 

Ik, de zon en alle bloemen  

Wachten rustig op de dag  

Dat jij, zonder drank of pillen  

Lekker weer naar buiten mag.  
 

 

Een bericht van meneer Gidion 
Alle leerlingen krijgen nu thuis (online) les om zo veel mogelijk op schema te blijven. Wij 

als sportcoaches vinden het natuurlijk heel belangrijk dat de leerlingen lekker in 

beweging blijven. Ons ‘vak’ is iets minder makkelijk thuis te doen, maar hier worden op 

dit moment allerlei oplossingen voor bedacht. Er zijn veel oefeningen en challenges die 

kinderen (en ouders) ook thuis kunnen doen om  toch een beetje fit te blijven.  

 Ook de sportcoaches posten regelmatig leuke opdrachten die de leerlingen kunnen doen. 

Je kunt ze vinden op de volgende pagina’s:  

• Facebook: Buurtsportcoach Altena 

• TikTok: sportcoachaltena 

 Bewegen jullie met ons mee?! 

Groetjes van meneer Gidion. 
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