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De nieuwsbrief van deze week is een wat kortere dan die van de afgelopen weken. Mo-
menteel zijn er niet zo heel veel nieuwe dingen te vermelden. De komende week wordt 
een spannende week, want op dinsdag 21 april gaat het kabinet bekend maken of we 
na de meivakantie weer open gaan als school. En misschien nog wel belangrijker, hoe 
het er dan allemaal uit gaat zien. Daarnaast zullen er daarna ook vanuit ons schoolbe-
stuur richtlijnen voor de scholen volgen. Wanneer wij uitsluitsel hebben en weten hoe 
het er uit gaat zien, zullen wij u daarvan zo spoedig mogelijk daarna op de hoogte 
brengen. 

Videobellen met Teams en padlet kleutergroepen  

 

Vandaag was de dag van de Koningsspelen. Helaas gingen 
die door de sluiting van de scholen, zoals zoveel activitei-
ten, niet door. Van meester Roger hebben alle ouders voor 
vandaag tips gekregen om toch een leuke en sportieve Ko-
ningsdag, thuis met hun kinderen, te kunnen vieren. Graag 
ontvangen wij daar foto’s van, zodat wij daar een mooie 
collage van kunnen maken. De mama van Ryiëndri in groep 
5/6 heeft al gehoor gegeven aan onze oproep. Be-
dankt daarvoor. Wij hopen dat er nog veel meer 
leuke foto’s zullen  volgen. U kunt ze mailen naar 
R.deGier@obsypenburg.nl of info@obsypenburg.nl 

Ook de kinderen die op school opgevangen worden, 
omdat hun ouders werken in cruciale beroepen, hebben vandaag 
een sportieve dag beleefd. Samen met de jongens uit de groep had 
juf Martine een heel parcours uitgezet in de speelzaal.  

Heel voorzichtig hebben wij sinds gisteren met een aantal kinderen een start gemaakt met videobel-
len via Teams. Zoom mag niet meer gebruik worden, dus zijn we voorzichtig aan het ontdekken hoe 
videobellen met Teams met leerlingen werkt. 

Er wordt op allerlei andere manieren contact met ouders en kinderen on-
derhouden, via MSI, via de Chat in Snappet, via filmpjes over de app en 
via gewoon bellen over de telefoon. Gelukkig zijn er mogelijkheden te 
over. Juf Marjolijn, juf Anneke en meester Peter hebben zelfs een padlet 
gemaakt, waarop ook filmpjes (van de juffen), spelletjes en allerlei oefe-
ningen te vinden zijn. De ouders van de groepen 1-2 hebben toegang tot 
deze padlet. Zij hebben de link via de mail in MSI van de leerkrachten 
ontvangen.   

Trots 

Afsluitend willen de juffen en meesters u en de kinderen laten weten 
dat zij zeer trots zijn op het werk dat de meeste kinderen iedere dag 
maar weer zelfstandig of onder begeleiding van één van hun ouders, 
thuis uitvoeren. Er wordt veel gewerkt in Snappet. Dat kunnen wij ie-
dere dag volgen. Ook gaan er steeds meer kinderen werken in Junior 
Einstein.  

Wij weten dat het druk is, zeker als je als ouder ook nog je eigen werk 
vanuit thuis moet doen, maar probeer nog even vol te houden! Doe 
wat binnen je macht ligt en blijf goed voor elkaar zorgen. En blijf 
vooral gezond. We hopen iedereen snel weer te zien!!! 


