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Beste ouders/verzorgers van de leerlingen van obs De Linderakkers.
Vanmorgen hebben ouders en/of leerlingen het werkt opgehaald. Iedereen kan thuis
eerst aan de slag. De leerkrachten van De Linderakkers willen graag dat de leerlingen
thuis in ontwikkeling blijven en zoveel mogelijk in een regelmatig dagritme blijven. Dan
kunnen we na de schoolvrije periode het leren op school zo spoedig mogelijk weer
oppakken. We weten dat thuis leren heel anders is dan het onderwijs op school. We
beseffen dat niet alle ouders of verzorgers de hele dag naast hun kinderen kunnen
zitten om ze te begeleiden. Wij doen dan ook een beroep op de vindingrijkheid van
kinderen én ouders om een goed dagritme te creëren en momenten af te spreken
waarop kinderen zelfstandig of begeleid met huiswerk bezig kunnen zijn. Hiervoor zijn
verschillende planschema’s in omloop, waarvan een voorbeeld in de bijlage.
Naast het leren dat vanuit school meegaat naar huis en het online leren, vinden we het
ook belangrijk dat leerlingen lekker buiten spelen en leren, misschien kan er worden
nagedacht over een maatschappelijk doel in het dorp, thuis leren kan ook door te
helpen met koken, je slaapkamer lekker eens anders in richten en/of te ordenen, enz.
Huiswerkaanbod vanuit school
Alle leerkrachten hebben hard gewerkt en nagedacht over het aanbod voor thuis. Dit
hebben ze allemaal fantatstisch gedaan. Dit zullen ze zo goed mogelijk blijven doen.
Informatie ontvangen jullie via de e-mail, op papier en via whats app.
Aanwezigheid op school
Iedere dag zijn er twee teamleden op school aanwezig, om eventueel leerlingen van
ouders met cruciale beroepen op te vangen. We vertrouwen erop dat we samen ons
best doen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen.
De taken en rollen van medewerkers worden aangepast aan de situatie. Dit betekent,
dat de leerkrachten zorgen voor:
- Huiswerk
- Contact/communiatie met leerlingen en ouders via e-mail en whats app
- Telefonisch en via de mail bereikbaar zijn voor instructies en/of vragen onder
lestijd (8.30 -12.00 en 13.00 -15.00 ) op de dagen dat ze lesgeven aan de
leerlingen van hun eigen groep
- Zo nu en dan telefonisch contact met thuis om te vragen hoe het gaat.
Digitaal huiswerk
Er zijn veel educatieve websites in omloop. Uitgevers doen hun best om methodisch
materiaal voor leerlingen gratis beschikbaar te stellen. Doordat heel veel mensen en
kinderen nu online werken, worden websites overbelast, met het gevolg dat er
technische storingen optreden. Zodra websites weer goed bruikbaar zijn en we
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bepaalde sites voor leerlingen hebben ingericht, krijgt u hierover bericht. Verderop in
deze brief vindt u websites die nu al bruikbaar zijn en die door ons geschikt zijn
bevonden.
Wat wordt er van onze leerlingen en van hun ouders/verzorgers verwacht?
De dagen zien er ineens heel anders uit. Voor veel mensen is dit enorm wennen. Alles
wat bijdraagt aan leren, aan het helpen van andere mensen en aan gezond gedrag
juichen wij toe.

We houden u zo
goed mogelijk op
de hoogte van de
ontwikkelingen
met de extra
nieuwsbrief.

We verwachten op zijn minst dat uw kind dagelijks (of volgens een eigen gemaakte
planning) aan het werk gaat met opdrachten van de leerkracht. Dit is nu vooral het
schriftelijke werk dat is meegegeven. We verwachten dat leerlingen, ongeacht hun
leeftijd en groep hier ongeveer 1 à 2 uren actief mee bezig zijn. We hopen dat we dit
werk, in de werkboeken, na deze periode weer op school mogen ontvangen, zodat er
enig zicht is op wat er door de kinderen is geleerd. Indien kopieerbladen door de
leerkracht terug worden verwacht, dan laat de leerkracht dit weten.
Websites die wij o.a. aanbevelen
Squla (kinderen krijgen via hun leerkracht nog een inlogcode)
Redactiesommen (ook een goede voorbereiding op Citotoetsen)
Klokkijken (op alle niveaus aangeboden; begin vooral niet te moeilijk)
Duolingo (leuke site om andere talen te leren. Google- of Facebookaccount vereist)
Tafels oefenen (om tafels nog beter te memoriseren)
https://basisonderwijs.online/schoolborden/catalogus.html?vakgebied=uitgelicht

Lekker lezen!
Ook lezen vinden we een heel belangrijk vak en we merken na vakanties regelmatig hoe
snel het leesniveau van kinderen is ingezakt als zij niet thuis gelezen hebben. Stimuleer
de kinderen juist nu om veel te lezen. Voor sommige groepen zal de leerkracht hier een
opdracht aan koppelen. Bijvoorbeeld via:
https://next.bereslim.nl/bieb/login
Gebruikersnaam: bereslim100943
Wachtwoord: Bieb2020
TV kijken om kennis te verbreden
Er zijn tal van tv-programma’s die de algemene kennis van de kinderen enorm
vergroten. School-tv: lessen wereldoriëntatie is een handige site met kwalitatieve
instructiefilmpjes. Er kan per leeftijdscategorie gekozen worden uit verschillende
vakgebieden. Geen licentie- en inlogvereisten. Voorbeeld op: https://schooltv.nl/
Opdrachten in de natuur
Voor wie de mogelijkheid heeft, is het leuk om de kinderen een opdracht in de natuur te
laten doen. Natuuropdrachten
Van de combi coach
Afgelopen maandag zijn wij gestart met het delen van één challenge per dag op onze
facebookpagina van Gezonde Leefstijl Borger-Odoorn.
Kinderen kunnen de challenge nadoen en een foto of filmpje hiervan plaatsen.
Dit is de link: https://www.facebook.com/gezondeleefstijlbo/
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Van de vereniging voor thuisonderwijs
De vereniging voor thuisonderwijs heeft een speciale pagina samengesteld met tips,
ideeën en achtergrondinformatie: https://www.thuisonderwijs.nl/corona/
Chromebooks
Indien uw zoon/dochter thuis geen mogelijkheid heeft om in te loggen op een pc, laptop
of chromebook, dan bestaat de mogelijkheid om het chromebook van uw kind mee te
krijgen. U tekent hiervoor een ‘contract’.
Contact met school
Mochten er bijzonderheden zijn, ziekte of andere zaken die van belang zijn voor school,
of waar school iets in kan betekenen voor u, dan verzoeken wij u dit te mailen naar:
h.kamies@opoborger-odoorn.nl of telefonisch contact op te nemen met Henriët Kamies
06 33873070. Bij ziekte is er het stappenplan van de GGD waar wij aan moeten voldoen.
Wij wensen iedereen veel succes en sterkte in deze periode.
Met vriendelijke groet, ook namens het team,
Henriet Kamies
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