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Gisteren is er door de Rijksoverheid bekend gemaakt dat de eerder

genomen maatregelen zullen worden verlengd tot en met 28 april

2020. Dit houdt in dat ook onze school de deuren gesloten moet

houden en dat wij het onderwijs op afstand voor langere tijd

moeten blijven vormgeven. Natuurlijk zouden wij het liefst alle

kinderen op school hebben, zodat wij weer op de 'normale' manier

les kunnen geven. Echter, we beseffen ons maar al te goed dat het

op dit moment niet anders kan. De veiligheid en gezondheid gaat

boven alles in deze. Voorlopig zullen wij ook de noodopvang op

onze school open blijven houden, op verzoek van de gemeente en

de Rijksoverheid. Kinderen van ouders/verzorgers met een vitaal

beroep (cruciale sector) kunnen hiervan gebruik blijven maken.

Meer informatie hierover is te verkrijgen via e-mail:

a.vos@franciscus-nunspeet.nl. Concreet gezien betekent de

verlenging van de maatregelen voor onze school dat wij niet eerder

dan maandag 11 mei weer naar school zouden kunnen, dat is de

dag na de geplande meivakantie. Echter, we zullen ook moeten

afwachten welk besluit er eind april door de Rijksoverheid wordt

genomen. Ook voor de aankomende periode wens ik u allen veel

gezondheid toe. Zorg goed voor elkaar.

 

Andy Vos

Directeur
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OPHAALMOMENT MB/BB

3 APRIL 2020 PERSONEEL

Vorige week moest ik u melden dat Petra was opgenomen in het

ziekenhuis. Gelukkig kon ik u gisteren melden dat het langzaamaan

beter met haar gaat. Ze heeft inmiddels het ziekenhuis mogen

verlaten om thuis aan te sterken. Wij wensen Petra en haar gezin

veel sterkte en beterschap. Het team voelt zich overwegend

gezond, maar ook wij hebben soms wel te maken met

verkoudheidsklachten, lichte verhoging/koorts of hoesten. Is dit het

geval, dan verzorgen deze collega's geen noodopvang, uit

voorzorg.

http://www.franciscus-nunspeet.nl/


NIEUW OPHAALMOMENT WERK MB/BB

Ook voor de komende periode zullen we weer schriftelijk

werk klaarmaken voor de kinderen om naast het online werk

te kunnen maken. Dit geldt voor de kinderen in de midden-

en bovenbouw. U kunt dit weer ophalen op school, namelijk 

 

komende vrijdag 3 april. 
 

Vanwege de verscherpte maatregelen willen wij u vragen

om maar met 1 persoon  het werk op te komen halen en te

letten op de 1,5 meter afstand.  Mocht u

griepverschijnselen of koorts hebben of iemand in uw

gezin hebben met koorts, dan vragen wij u  niet  op

school te komen om het werk op te halen, maar een

bericht te sturen naar de stamgroepleider.  Om te

zorgen dat we niet met teveel tegelijkertijd in de school

zijn, hebben we dit weer opgedeeld in tijdvakken. Let op!

De tijden zijn iets veranderd met het vorige ophaalmoment:

 

Achternaam beginnend met A t/m E               08:30 - 09:00

 

Achternaam beginnend met F t/m I                 09:00 – 09:30

 

Achternaam beginnend met J t/m M                09:30 – 10:00

 

Achternaam beginnend met N t/m Q                10:00 – 10:30

 

Achternaam beginnend met R t/m U                 10:30 – 11:00

 

Achternaam beginnend met V t/m Z                  11:00 – 11:30

 

Als u niet in de gelegenheid bent het op te halen wilt u dan

proberen te regelen dat een ander voor jullie het werk mee

kan nemen. Mocht dit echt niet lukken dan kunt u

via  Parro  contact opnemen met de stamgroepleider om

andere afspraken te maken.

UPDATE
 

Extra editie Jenapraat van Jenaplanschool St. Franciscus

 

AFGELASTINGEN APRIL

Naast de weekopening- en sluitingen gaan er in april

een aantal (bijzondere) activiteiten vanwege de

Corona-maatregelen niet door, onder andere:

Nationale buitenlesdag

Paasviering

Schoolvoetbaltoernooi

Koningsspelen

Ook de kwaliteitsanalyse/audit van 14 en 15 april

zoals eerder benoemd in Jenapraat (nr. 5) gaat niet

door.

 

TERUGKOPPELING FEEDBACK

De inzet van het team wordt gezien en wordt ervaren als

prettig.

De activiteiten die worden aangeboden zijn haalbaar en

over het algemeen genomen duidelijk. De weekplanning

is vaak overzichtelijk. 

De lessuggesties voor de onderbouw zijn prettig.

Er wordt gezien dat er in korte tijd al veel is bereikt. 

Filmpjes worden als positief ervaren. 

Vragen kunnen stellen via Parro wordt erg gewaardeerd.

Het is lastig om op bepaalde momenten beschikbaar te

zijn.

Er komt veel separate informatie via Parro; er komen veel

berichten via de verschillende stamgroepen. Dan is het

lastig om overzicht te bewaren.

Is het mogelijk om 'live-momenten', bijvoorbeeld via skype

of videobellen in te zetten?

Kan de weekplanning op tijd online verschijnen.

De combinatie thuiswerken voor kinderen en het

thuiswerken van ouders/verzorgers is (soms) lastig.

Zie ook bovenstaande; Parro.

Er komt regelmatig informatie, deze is duidelijk.

Goede frequentie van algemene nieuwsberichten,

aandacht voor berichten rondom thuiswerk.

Midden- en bovenbouw verzamelen al het werk in

Google Classroom en beperken het aantal berichten

rondom 'werk' in de stamgroepomgeving van Parro.

Google Hangouts Meet (live videoverbinding) wordt al

ingezet in de bovenbouw en wordt deze week ook

uitgeprobeerd in de middenbouw. 

Weektaken staan online in de Google Classroom

omgeving.

In de onderbouw blijven ook extra opties in suggesties

aangeboden. 

 

In de vorige editie van deze Jenapraat-Update heb ik u

opgeroepen om ons te voorzien van feedback. Immers, het

onderwijs of afstand is voor iedereen een vrij nieuwe

situatie. Via de link kwam u terecht bij een online

vragenlijst. Wij danken u hartelijk voor het invullen van deze

vragenlijst. Enkele van de feedbackpunten die zijn gegeven

heb ik hieronder voor u verzameld. Deze geven in het kort

de strekking van de meest gegeven feedback weer.

Tops:

Tips:

Communicatie:

 

De gegeven feedback is besproken met de

bouwcoördinatoren en vervolgens in alle bouwen. Op basis

hiervan zijn er al enkele aanpassingen gedaan in de wijze

waarop wij het onderwijs op afstand aanbieden en/of

aansturen. Bijvoorbeeld:

http://www.franciscus-nunspeet.nl/


VERVOLG TERUGKOPPELING 

Ook de komende tijd blijft het onderwijs op afstand nodig en

zullen wij met het team telkens bekijken of ons aanbod nog

voldoende aansluit bij de situatie. Het afstandsonderwijs zal

op deze wijze in ontwikkeling blijven. Voor persoonlijke

vragen met betrekking tot uw kind(eren) en het thuiswerk

blijft u terecht kunnen bij de stamgroepleider(s) van uw

kind(eren).

 

Wij beseffen ons heel goed dat de verlenging van de

maatregelen wederom van u veel zal vragen. Het geven van

thuisonderwijs, in combinatie met uw eigen taken en zorgen,

is niet gemakkelijk. Daarnaast is het welbevinden en de

gezondheid van uw kinderen en uzelf het allerbelangrijkste.

Laten we er met elkaar, samen, het beste van blijven maken.

ONDERWIJS OP AFSTAND

De invulling van het onderwijs op afstand ziet er voor de

volgende periode als volgt uit:

 

Onderbouw:

De onderbouw zal elke schooldag via Parro

handelingssugesties doen. Er wordt door de

stamgroepleidsters een constante kundige afweging

gemaakt; op welke manier kunnen we de ontwikkeling van

elke kleuter zo goed mogelijk stimuleren? Daarnaast is er

voor de onderbouw aan het begin van deze periode een

handreiking gedaan voor het maken van een dagplanning

en het gebruik van dagritmepicto's. Voor

ouders/verzorgers zijn er dagelijks extra tips en

suggesties beschikbaar.

 

Middenbouw:

De middenbouw heeft een thuiswerkpakket

samengesteld, zodat kinderen naast digitaal ook op

papier blijven werken. Gynzy vormt een belangrijke basis

voor de basisvakken rekenen & spelling. De weekplanning

en de verschillende materialen zijn beschikbaar via de

Google Classroom. Deze kan worden geopend door in te

loggen op cool.cloudwise.nl. Er worden via de Classroom

ook diverse instructiefilmpjes gedeeld. De stamgroep-

leiders zullen de komende periode met de kinderen

onderzoeken hoe Google Hangouts Meet werkt, zodat er

live-verbinding kan worden gelegd. De eerste meetings

zijn al geweest. 

 

Bovenbouw:

De bovenbouw heeft, net als de middenbouw, een

thuiswerkpakket samengesteld, zodat kinderen naast

digitaal ook op papier blijven werken. Gynzy vormt ook

hier een belangrijke basis voor de basisvakken rekenen &

spelling. Het onderwijs op afstand sturen wij hier zoveel

mogelijk via de kinderen aan, dit via de mogelijkheden

die onze COOL-omgeving biedt (cool.cloudwise.nl). Via

dit portaal kunnen de kinderen bij de digitale verwerking

en wordt de Google Classroom gebruikt voor het delen

van opdrachten en materialen/instructiefilmpjes. De

stamgroepleiders geven via Google Classroom (of Parro)

ook feedback. Per stamgroep wordt er wekelijks een live-

verbinding met een jaargroep gestart, via Google

Hangouts Meet. 

 

Wij hopen u zo voldoende geïnformeerd te hebben. Met

vragen over het aanbod kunt u natuurlijk terecht bij de

stamgroepleider(s) van uw kind.

DIGITALE LUIZENPLUIS

Vanochtend hebben wij alle ouders/verzorgers en kinderen

via Parro opgeroepen om de luizenpluis gewoon door te laten

gaan d.m.v. een digitale luizenscan. Mocht u het met uw

kind(eren) hebben geprobeerd, dan heeft u het al gemerkt...

 

Het was een 1 april-grap. 

 

Wij hopen dat u samen met uw zoon/dochter er flink om

heeft kunnen lachen. :) 

UPDATE
 

Extra editie Jenapraat van Jenaplanschool St. Franciscus

 

FOTO'S VAN THUISWERK

Wij vinden het als school erg leuk om te zien op welke wijze

kinderen thuis aan het werk zijn met het onderwijs op

afstand. Niet alleen om zo de verbinding te houden, maar

ook om te delen met andere ouders/verzorgers. Mocht u een

foto hebben van uw thuiswerkende kind(eren) en er geen

bezwaar tegen hebben dat deze herkenbaar wordt

gepubliceerd in deze Jenapraat, de schoolwebsite en de

andere digitale kanalen, zoals Facebook/Instagram, dan zie

ik deze foto graag tegemoed. Deze foto kunt u versturen

naar a.vos@franciscus-nunspeet.nl. Natuurlijk is het ook leuk

wanneer u de stamgroepleider van uw kind regelmatig (via

Parro) een 'aan het werk' foto stuurt. Dit is absoluut op

vrijwillige basis, dus voel u niet verplicht. Ook wij willen graag

wat foto's met u en uw kind(eren) delen. 

Doe je mee met een
spelletje?
KUN JE DE WERKPLEK VAN DE
JUF OF MEESTER RADEN?

http://www.franciscus-nunspeet.nl/


RAAD DE WERKPLEK! 

Ook de juffen en meesters zijn zoveel mogelijk thuis aan het werk. Kun jij raden welke werkplek er bij welke juf of meester

hoort? Niet stiekem alvast de antwoorden op de volgende bladzijde bekijken....

UPDATE
 

Extra editie Jenapraat van Jenaplanschool St. Franciscus
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http://www.franciscus-nunspeet.nl/


DE ANTWOORDEN... 

Je had toch niet alvast stiekem gespiekt?

UPDATE
 

Extra editie Jenapraat van Jenaplanschool St. Franciscus
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Juf Yolanda

Juf Wendy Meester Tom

Juf Marjanne

Juf Rianne
Juf Sanna

Meester Andy

Juf Clementia

Juf Lotte

Juf Mariëlle

Juf Judith

Juf Marijke

Meester Gijs

Juf Gea OJuf Emma

http://www.franciscus-nunspeet.nl/

