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Nieuws uit het team
Hoe het gaat op school
We hebben nu ruim anderhalve week online les gegeven in dit nieuwe kalenderjaar. Na enkele
opstartproblemen, is iedereen er nu wel aan gewend. Wel hebben we nog regelmatig te maken met
storingen in het internet. Dat levert ongemak op. Helaas ligt het buiten onze mogelijkheden om deze
storingen te voorkomen.
Het ophalen en het terugbrengen van het werk, loopt o.i. zeer soepel. We zijn erg blij met u als
ouder/verzorger hoe het allemaal gaat. Wel horen we dat het thuis soms passen en meten bij het schoolwerk
te begeleiden, ook vanwege de eigen werkzaamheden van uzelf.
Op school vangen wij leerlingen op van ouders met een cruciaal beroep en ook zijn leerlingen door ons
gevraagd om op school te komen om daar instructie te krijgen en hun schoolwerk te doen. Dit verloopt
dankzij de inzet van iedereen goed.
Via onze vakleerkracht Gymnastiek, meester Daniël, krijgen wij regelmatig filmpjes met allerlei opdrachten.
Veel van die opdrachten zijn ook heel leuk om in gezinsverband te doen. Soms ontvangen we van leerlingen
een foto of filmpje hoe zij dit thuis uitvoeren. Bedankt daarvoor!
Afgelopen week is juf Tineke afwezig geweest vanwege privéomstandigheden. Vanaf maandag is zij weer
aanwezig op school.

Lockdown/corona
Op de persconferentie van afgelopen dinsdag is bekend gemaakt dat de Lockdown met drie weken wordt
verlengd. Ook is genoemd dat mogelijk basisscholen en kinderopvang vanaf 25 januari weer open zouden
kunnen gaan. Dit laatste is onder meer afhankelijk van nader onderzoek. Zodra wij te horen krijgen wanneer
we weer op een normale manier kunnen gaan lesgeven, zullen wij u hierover berichten.

Pensionering juf Ciska
Na een onderwijsloopbaan van enkele tientallen jaren wil juf Ciska gaan genieten van haar pensioen.
Zij werkt al geruime tijd bij Fiers en is alweer een lange tijd verbonden aan onze school. Door haar vertrek
verliezen we in juf Ciska een bekwame en collegiale leerkracht/teamlid. Het is ontzettend jammer voor onze
leerlingen en ons als schoolteam dat zij met pensioen gaat. Tegelijkertijd wensen we haar een hele mooie,
gezonde volgende toekomst toe.

Haar vertrek gaat in bij de start van de voorjaarsvakantie. Juf Ciska heeft al aangegeven dat zij graag zonder
veel poespas afscheid wil nemen. Juf Ciska vindt het belangrijk dat zij goed afscheid kan nemen van haar
leerlingen. Eén en ander is ook afhankelijk natuurlijk wat wij tegen die tijd als school mogen en kunnen doen.
In ieder geval zal haar laatst werkdag vrijdag 19 februari zijn. U wordt in een volgende De Opsteker verder
geïnformeerd over haar afscheid.
Inmiddels zijn we binnen Fiers druk bezig hoe we haar vervanging kunnen gaan invullen. Zodra daar meer
over bekend is, zullen we dit aan u meedelen.

Sport en spel Tour
Afgelopen woensdagmiddag hebben de buurtsportcoaches in het
kader van het thema ‘Gezond Coevorden’ een spelmiddag
georganiseerd op ons schoolplein. Hoewel wij pas op een laat
moment dit konden doorgeven aan onze leerlingen, waren er ruim 30
kinderen deze middag zeer actief aan het spelen/rondrennen. We
kunnen dus spreken over een zeer geslaagd festijn.

Trefwoord (levensbeschouwing)
In de nieuwsbrief vermelden we telkens wat het thema van Trefwoord in de betreffende weken is. Het thema
voor de eerste drie weken in 2021 is ‘Horen’. In week 3 gaat het over de kracht van het oor. Door het oor (en
het horen) kunnen we o.a. in beweging komen.
Het thema in week 4 is Verdienen. Het woord verdienen kun je gebruiken als je wilt aangeven dat je,
wanneer je iets hebt gedaan, daarvoor iets mag terugverwachten  voor wat, hoort wat.

Herhaling: Wijzigingen als gevolg van corona
Na de kerstvakantie hebben we de afspraken rond corona weer strakker aangehaald. Zo blijft de afspraak
dat ouders niet op het schoolplein mogen komen, uitgezonderd de ouders van groep 1/2. Wel is van belang
dat de ouders het hek bij de kleuteringang gebruiken en ook weer via dat hek het schoolplein verlaten.
Een uitzondering maken we op die momenten dat ouders en hun kinderen het schoolwerk komen ophalen
en/of komen terugbrengen. (maandagmorgen tussen 08.30 – 09.00 u. werkophalen; vrijdagmiddag tussen
12.00 – 13.00 u. het schoolwerk weer inleveren).
In het geval ouders en/of andere bezoekers in school komen, dan is het verplicht om een mondkampje te
dragen.
Bijzonderheden over uw kind en/of het maken van een afspraak kunnen via de parroapp gecommuniceerd
worden met ons. U kunt desgewenst ook het schoolmailadres van de leerkracht gebruiken. Belangrijk is dat
wij als schoolteam de afspraak hebben, te reageren op de app/mails op de werkdagen en dan tussen 08.00
– 17.00 u.
Voor heel dringende zaken buiten de tijden om, kunt u het mailadres/telefoonnummer van meester Piet
gebruiken.

Schoolkring/medezeggenschapsraad
Onze schoolkring/medezeggenschapsraad kan momenteel alleen online vergaderen. Komende
donderdagavond 14 januari staat hun eerstvolgende vergadering op de planning.

Reclame:
HÉT MIDDAGPROGRAMMA van Heutink
Verantwoord online fun voor kinderen van 8 t/m 12 jaar na de online lessen
Het is zoals het is: na de kerstvakantie gaat Nederland weer een tijdje online naar school. We
weten nu hoe het werkt, we zijn er in theorie klaar
voor, maar het is niet wat we het liefste zouden willen. Heel veel succes weer met deze enorme
uitdaging!

Het ochtendprogramma staat; ouders kunnen rekenen
op een online alternatief voor de schoollessen voor
hun kinderen, en kinderen kunnen rekenen op hun juf
of meester die hen daarin begeleidt en ondersteunt.
Het ook voor het middaggedeelte verzinnen van een
verantwoorde, leuke invulling is voor veel ouders een
uitdaging. Om hen, u en vooral de kinderen zelf daarbij
een beetje te helpen, hebben we iets bedacht:
HÉT MIDDAGPROGRAMMA
’s Ochtends is het tijd voor online les: kinderen komen digitaal naar school en gaan samen met juf
of meester werken aan taal, spelling, rekenen en meer. ’s Middags is er tijd voor verantwoord online
vermaak: de kinderen kunnen aan de slag met maken, bewegen, vragen, weten, ontdekken en
meer, samen met gave gasten. Niks moet, alles mag.
Samen met onze partners stelden we een leuk én leerzaam programma op met een heleboel korte,
krachtige activiteitenblokken van maximaal 15 minuten.
Het middagprogramma is te vinden op: https://heutink.lpages.co/het-middagprogramma-kinderen

Nieuws van Kids First
Wat een raar begin van het nieuwe jaar, heel veel kindjes
kunnen nog niet bij ons komen spelen. We hopen dat
we snel weer allemaal samen kunnen spelen. Wij zijn na de
vakantie begonnen met een nieuw thema: Hatsjoe! We
hebben het over ziek zijn en over beter zijn, dit spelen we met
elkaar na in de poppenhoek. Ook maken we leuke
knutselwerkjes en zingen we liedjes samen over het thema. Na de
vakantie is Lizette bij ons gekomen op het KDV en volgende week begint
Fadia op de peutergroep. Welkom en we hopen dat jullie veel plezier bij
ons gaan hebben.

Nieuws uit de groepen
Groep 1 en 2
Een rare start van een nieuw thema, maar wat werken de kinderen hard! We zien veel
foto's en filmpjes voorbijkomen wat er allemaal gedaan wordt thuis. Zo zijn er
sneeuwpoppen gemaakt door middel van een slinger, hebben we iglo's van duplo en zelfs
van suikerklontjes gezien, is er gemeten van groot naar klein en hebben zelfs sommige
kinderen met een liniaal gemeten, want hoe lang is toch die barbiepop? Er wordt
geoefend met de letter 'n' van de Noordpool. Wat hebben de kinderen veel woorden
bedacht, zo hebben we de volgende woorden gezien: nagellak, neus, negen, neushoorn,
nul en nog veel meer woorden.
Wij zijn heel trots op jullie!

Groep 3 en 4
Wat fijn om te zien en te horen dat het bij iedereen lukt om met de
thuiswerkopdrachten aan de slag te gaan! En wat hebben jullie hard
gewerkt! We hebben veel mooie dingen gezien en gehoord de
afgelopen weken. Juf Imre heeft van alle foto's die binnengekomen zijn
een leuke fotocollage gemaakt! Deze staat ook in Teams bij
bestanden. Terwijl bijna alle kinderen thuis heel hard aan het werk zijn,
zijn er ook een aantal kinderen die op school heel hard moeten
werken. Dat lukt gelukkig goed zoals u ziet! We hopen ook de
komende weken nog leuke foto’s via Parro te ontvangen, dan kunnen

we ook hiervan nog een leuke collage maken 😊 ! Heel veel succes
samen met alle hulp van alle papa's en mama's die nu ook een
beetje juf of meester zijn geworden! Zonder jullie was het
ons allemaal niet gelukt!

Groep 5 en 6
Dit jaar zijn we niet begonnen in de klas,
maar met online lessen volgen. Tijdens de
lessen hebben de kinderen taal, spelling
en rekenen instructie. De kinderen doen
allemaal
super hun
best. Ook
was er tijd
om tijdens
de lessen een spelletje te doen. Bijvoorbeeld dingen
zoeken die beginnen met de letter K, of een
voorwerp zoeken die rood is. Ook kunnen de
kinderen de thuiswerkbingo doen. Eén van de
opdrachten was een pindaketting rijgen voor de vogels. De kinderen die op school waren hebben dat ook
gedaan en de kettingen zijn voor school in de bomen gehangen.
Nu kunnen de kinderen met de vogelspotkaart kijken welke vogels van de pinda’s en de vetbol komen
snoepen.

Groep 7 en 8 De Lockdown,
Een aantal leerlingen schrijft hieronder over het thuiswerken, het is niet optimaal maar we doen dit samen!
Samen gaan we hier echt uit komen.
Een manier van werken waar we niet aan gewend zijn. Een manier van leven waar we allemaal helaas niet
voor gekozen hebben. Een manier van leven om onze zonnige toekomst iets dichterbij te krijgen. Met z'n
allen zijn we deze strijd begonnen en met z'n allen gaan we deze strijd winnen.
Het is nu niet fijn. We zien elkaar weinig, maar samen op afstand gaan we dit doen. We zetten onze
schouders eronder en werken onze toekomst tegemoet. Samen moeten en gaan we dit doen!
Helaas is het nog lang niet voorbij en duurt het nog wel even voor we weer naar
school kunnen. Het thuis werken zit niet mee want als je vragen hebt dan moet je weer bellen en dat is
niet makkelijk. Maar als we ons aan de corona regels houden, komen we er wel.
Laat hulpverleners hun werk doen! Samen komen we er wel als we maar genoeg afstand houden en in de
winkels en in het openbaar vervoer een mondkapje dragen. We gaan alleen op pad gaan als het echt moet.
Thuisonderwijs daar zitten we mee. Het is niet fijn want als je een vraag hebt dan moet je eerst weer bellen
dan je vraag stellen en dat is niet handig. Het duurt echt nog wel even voordat we weer naar school kunnen.
We bellen via de Chromebook met Microsoftteams. Het is niet handig want als je geen wifi hebt kan je niet
alles maken.
Thuis zitten met een Chromebook is niet leuk dat weten de meeste mensen wel. Dan loopt de computer
weer vast dan hoor je weer niks. Dat is vervelend als je Chromebook niet meewerkt of als er een storing is
op de site waar je op zit.
Corona is niet leuk. En we moeten nu allemaal thuis werken. Gelukkig kunnen we bellen, via teams
en kunnen er een paar mensen ook op school werken. Je kan bellen of appen als je een vraag hebt.
Het thuis werken zal niet makkelijk zijn daarom aan alle kinderen die thuis zitten. Nog even door zetten en
zal vast wel een lichtje aan het einde van de tunnel komen. Echt waar samen komen we er wel.

Verjaardagen
vrijdag
22 januari
maandag 25 januari
dinsdag
26 januari
vrijdag
29 januari
zaterdag 30 januari

Philyne Kootstra
Kick Vink
Nikki Sagel
Elisa Oving
Jaylyn Alting

groep 1
groep 3
groep 1
groep 4
groep 4

