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AGENDA 11 JANUARI TOT EN MET 22 JANUARI
Maandag 11 jan.

Donderdag 14 jan.

Deze week wisselt de shift van groep 8 van ochtend naar middag en andersom.
Thema onderbouw: Winterkost.
VLL Kern 7: Spannend.
Alles-in-1 Gouden eeuw week 1: De gouden eeuw
Cito toetsen voor groep 8.
Ouderbijeenkomst Winterkost voor ouders van kleuters u krijgt een uitnodiging via Teams.
6a deelt werkpakketjes uit.
Leerlab begrijpend lezen groep 8 van 14.30 tot 15.30 uur, voor de middagploeg.
Leerlab begrijpend lezen groep 8 van 14.30 tot 15.30 uur, voor de middagploeg.

Vrijdag 15 jan.

Kanjertraining hoofdstuk 6, u heeft thuislessen meegekregen in de werktasjes.

Maandag 18 jan.

Thema onderbouw: Winterkost.
VLL Kern 7: Spannend.
Alles-in-1 Gouden eeuw week 2: De 80-jarige oorlog.
Cito toetsen voor groep 8.
Leerlab begrijpend lezen groep 8 van 14.30 tot 15.30 uur, voor de middagploeg.

Dinsdag 12 jan

Dinsdag 19 jan.
Woensdag 20 jan.

Nationale voorleesdagen: Coco Kan het! Kijk op: www.nationalevoorleesdagen.nl .
Ouders kunnen in fiep oudergesprekken inplannen.

Donderdag 21 jan.

Leerlab begrijpend lezen groep 8 van 14.30 tot 15.30 uur, voor de middagploeg.

KLASSENTELEFOON
Wij merken dat er nog steeds gebeld wordt naar
de administratie met vragen die gericht zijn naar
de leerkracht. Om de lijnen tussen onze ouders
en leerkrachten kort te houden en het u zo
makkelijk mogelijk te maken, zijn onze groepen
voorzien van een eigen mobiele telefoon. Heeft u
een mededeling of vraag die echt gericht is aan
de leerkracht? Dan kunt u dit makkelijk over de
WhatsApp doorgeven. Is uw kind ziek, te laat of
heeft hij een doktersafspraak? Ook dit kunt u
doorgeven tussen 08.00 en 08.30 op de
klassentelefoon.
Omdat de aandacht voor onze leerlingen erg
belangrijk is, kunt u tijdens schooltijd niet bellen
met de leerkracht van uw kind. Wilt u toch liever
bellen? Doet u dit dan tussen 14:30 en 16:00 uur!
De leerkrachten staan u graag te woord!
Hiernaast een overzicht met alle telefoonnummers:

Administratie

0206907360

Groep 1/2A

0639427782

Groep 1/2B

0684166008

Groep 1/2C

Bij u bekende
telefoonnummer

Groep 3A

0624847275

Groep 3B

0687706280

Groep 4A

0684285127

Groep 4/5B

0643098968

Groep 5A

0643098974
Bij u bekende
telefoonnummer
Bij u bekende
telefoonnummer
Bij u bekende
telefoonnummer
Bij u bekende
telefoonnummer
Bij u bekende
telefoonnummer

Groep 6A
Groep 6/7B
Groep 7A
Groep 8A
Groep 8B
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DIGITAAL THUISONDERWIJS

De kerstvakantie is voorbij en de school is volop bezig met digitaal thuisonderwijs.
Voor de vakantie hebben de leerlingen een laptop of ipad in bruikleen voor thuisonderwijs.
Wij merken dat sommige leerlingen het moeilijk vinden om de gehele schooldag geconcentreerd
achter de laptop te werken. We zijn aan het nadenken hoe wij het thuisonderwijs aantrekkelijker
kunnen maken. Behalve de regulieren vakken willen wij ook muziek, dans programmeren en bevo
aanbieden. Op deze manier hopen wij een gevarieerd digitaal lesaanbod te kunnen geven
waardoor leerlingen gemotiveerd blijven.
Groep 8 is op dit moment druk bezig met de citotoetsen. Zij mogen op uitzondering wel naar
school in shiften. Dit gaat erg goed.
LEERPLICHT EN THUIS ONDERWIJS

De leerplicht geeft aan dat de leerlingen (online) aanwezig moeten zijn volgens het rooster dat
vanuit school gegeven is. Lukt dit niet? Dan wordt vanuit school contact gelegd met ouders om
te vragen wat zij nodig hebben en wat wij kunnen betekenen. Samen worden afspraken
gemaakt. Als deze afspraken niet worden nagekomen zijn wij genoodzaakt om een melding te
doen bij de leerplicht. Is uw kind ziek? Ook nu moet u uw kind afmelden via de leerkracht van
uw kind.
Wij verwachten alle leerlingen online van 09.00 tot 14.15 uur. Iedere leerlingen heeft toegang
tot de weektaak en alle digitale lesmaterialen. De extra lessen die door de SSV gegeven
worden lopen ook gewoon door. De leerkrachten houden iedere dag bij welke kinderen
aanwezig zijn.
Graag vragen wij u om alle hulpvragen, opmerkingen en zorgen te bespreken met de
leerkracht van uw kind. Samen staan we sterker!
OPENDAGEN VOORTGEZETONDERWIJS

Tijdens de Coronatijd is het niet mogelijk voor de VO-scholen om ‘fysieke’ open avonden te
organiseren. Op www.xplore.nl vindt u informatie over de mogelijkheden om u te oriënteren
op een vervolgschool voor uw kind.
De digitale open avonden voor schooljaar ’21-’22 zijn op:
• Dinsdag 12 januari 2021 19:00-21:00 uur – open avond 1
• Woensdag 3 februari 2021 19:00-21:00 uur – open avond 2
• Donderdag 4 maart 2021 19:00-21:00 uur – open avond 3
Iedere avond zullen er om het hele en halve uur vier sessies te volgen zijn:
U hoeft u niet op te geven. Op de website zal een link worden geplaatst waarmee u zich kan
inloggen. Kijk op de website de laatste ontwikkelingen.
www.xplore.nl/info-groep-8/ .
Voor en overzicht van alle opendagen van verschillende scholen:
https://www.voschoolkeuze020.nl/opendagen
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ALLES-IN-1 GOUDEN EEUW WEEK 1 EN 2
Week 1: De Gouden Eeuw (1600-1700)
De 17e eeuw wordt de Gouden Eeuw genoemd, omdat er in Nederland veel geld werd verdiend.
Vooral door de handel. Alles werd met schepen vervoerd.
In het westen, bij de Noordzee, was daarom de meeste handel.
De rijke kooplieden woonden dicht bij hun handel.
Ze woonden in mooie huizen. De schilders maakten portretten van de rijke kooplieden.
Er was dus veel kunst. Ook werden er allerlei uitvindingen gedaan.
Alleen BC: Zoals de klok met de slinger.
Ook werden de telescoop en de microscoop uitgevonden.
Met een telescoop kun je zien hoe groot het heelal is.
Met een microscoop kun je bijvoorbeeld bacteriën zien.
Week 2: De 80-jarige oorlog (1568-1648)
Nederland hoorde in de 16eeeuw bij Spanje. Bijna iedereen hoorde bij de katholieke kerk.
Voor het eerst werden boeken gedrukt. De mensen lazen nu zelf de Bijbel.
Ze lazen andere dingen dan ze hoorden van de kerk. Ze kwamen in opstand tegen de kerk.
Ze maakten beelden kapot: de Beeldenstorm. Deze mensen werden protestanten genoemd.
De koning van Spanje was woedend. Hij stuurde generaal Alva naar Nederland.
Alva liet veel protestanten doden en martelen. De Nederlanders kregen een hekel aan de
Spanjaarden. De watergeuzen veroverden de stad Den Briel.
Steeds meer steden werden veroverd op de Spanjaarden. In 1648 werd in Münster (Duitsland) de
vrede getekend. Nederland werd een eigen land. De oorlog met Spanje had tachtig jaar geduurd.
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OUDERCONTACT
Wij zijn zo druk bezig met en voor onze leerlingen dat wij niet
stil hebben gestaan bij het feit dat wij geen contactmoment
hebben gepland met u als ouder. Wij kunnen ons voorstellen
dat het online thuisonderwijs heel veel van u vraagt en dat u
wellicht ook behoefte heeft aan een gesprek met de
leerkracht.
Samen met de leerkrachten zijn wij aan het bedenken hoe wij
nog beter bereikbaar voor u kunnen zijn. Voor vragen, voor
zorgen maar ook gewoon voor een kort gesprek.
Via de leerkracht van uw kind hoort u wanneer u een gesprek
kan aanvragen of op welke tijden de leerkracht beschikbaar is.
OPROEP VANUIT DE OUDERRAAD

De ouderraad heeft voor 170 leerlingen prachtige
sinterklaascadeautjes gekocht.
Deze zijn door de school betaald omdat er niet genoeg
ouderbijdrage is betaald!
Groep
Leerlingen
Betaald
1-2A
31
3
1-2B
30
7
1-2C
29
3
3a
20
6
3b
17
2
4a
23
5
4-5b
23
2
5a
24
3
6a
24
4
6-7b
26
2
7a
26
2
8a
21
1
8b
16
2
Totaal
310
42
Betaal vandaag nog met de stadspas of via een
overschrijving! Dank u wel!

De Blauwe Lijn
Kortvoort 61A, 1104NA Amsterdam
Telefoon: (020) 690 73 60
E-mailadres: directie@deblauwelijn.nl

Maak een foto van de voor en
achterkant van de stadspas van uw
kind(eren). U mag deze mailen naar:
a.elkhayati@deblauwelijn.nl
Geen stadspas? Maak dan het bedrag
van €25 euro per kind over naar:
NL47INGB0009216405 t.n.v. Stichting
beheer ouderraadsgelden.

U mag ook een foto van de voor- en achterkant van de
stadspas van uw kind(eren) mailen naar:
a.elkhayati@deblauwelijn.nl.

