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Week vier van onderwijs op afstand
Het blijft voor iedereen een zware opgave om dit goed te organiseren.
Ouders die gewoon moeten werken terwijl er kinderen thuis zijn die hulp
nodig hebben en kinderen die minder te motiveren zijn. Ook voor de
leerkrachten die steeds creatiever moeten worden om het aanbod
aantrekkelijk te houden. Het contact wat de leerkrachten hebben met de
leerlingen laten we gewoon doorlopen. Vooral dit onderlinge contact met
elkaar is voor ons heel erg belangrijk. Zo kunnen we de kinderen zien en
de verbinding met elkaar behouden. Daarom is het belangrijk dat de
kinderen elke dag inloggen om te videobellen, opdrachten te maken en
om lessen te volgen. Nu gebeurt het nog dat kinderen te laat komen of
helemaal niet werken, dit vinden wij erg vervelend. Natuurlijk gebeuren
er ook mooie dingen en zijn de meeste kinderen en ouders hard aan het
werk! Wij krijgen ook veel lieve berichtjes en complimenten. Dit waarderen wij enorm en het
geeft ons steun. Bedankt!
Vrije dagen
De aankomende twee weken houden wij de vrije dagen aan zoals die gepland zijn in de
Social Schools kalender, dus Goede Vrijdag en 2e paasdag is er geen contact met de
leerkracht. Hetzelfde geldt voor de meivakantie.
Vragen?
Wij hopen dat ook in de aankomende tijd wij er samen met u voor kunnen zorgen om de
kinderen het onderwijs te geven wat ze nodig hebben. Heeft u vragen? Neemt u dan
contact op met de leerkracht van uw zoon of dochter. Daarnaast is de school elke werkdag
telefonisch bereikbaar. Ook als het even te zwaar is of u ergens anders ondersteuning
nodig heeft dan horen wij het graag en helpen u waar het kan.
Wethouder Marjolein Moorman aanwezig bij
teammeeting
Elke maandag en donderdag vergaderen de leerkrachten
van Het Vogelnest digitaal met elkaar. Afgelopen maandag
keek en luisterde wethouder, Marjolein Moorman, van
Onderwijs, Armoede en Inburgering mee. Ze was onder de
indruk hoe het onderwijs op afstand geregeld is door de
leerkrachten en noemde ons een top team!!

Online pesten
Op dit moment hebben vooral de oudere kinderen veel contact via sociale media. Het is een
makkelijk en snel middel om contact te onderhouden. Wij krijgen helaas ook berichten dat
kinderen zich misdragen via de chat of email. Wilt u met uw kind hierover in gesprek gaan?
Contact houden is voor iedereen in deze tijd erg belangrijk, maar graag op een positieve en
respectvolle manier.
Innoord beweegt
Hebben jullie al de filmpjes bekeken van de gymjuffen en gymmeesters van Innoord?
Elke dag staat er een nieuw filmpje op!
https://www.instagram.com/innoordbeweegt/?igshid=73y24yg2w7s6
Innoord leert thuis
Kijkt u ook eens op de website van innoordleertthuis.nl. Via deze site houden we u
voortdurend op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en vermelden we hoe onze
scholen omgaan met onderwijs in de thuissituatie.
Thuis aan het werk
De meeste leerlingen weten het waarschijnlijk al, maar de leerkrachten kunnen precies zien
wat jullie doen thuis aan je schoolwerk. Het is ook mogelijk om per groep, bijvoorbeeld in
Snappet, te bekijken hoeveel opdrachten er gemaakt zijn. Welke groep maakt de meeste
opdrachten? Dat zullen we als we weer op school zijn gaan bekijken!
HELP! Mijn boek is uit..
Op www.jeugdbibliotheek.nl staan alle digitale mogelijkheden op een rij met een aantal
tijdelijke regelingen voor het gratis gebruik van allerlei (voor)leesdiensten (bijvoorbeeld
e-books en luisterboeken). Heel fijn dat ook kinderen die geen lid van een bibliotheek zijn,
kunnen blijven lezen!
Kinderen van Het Vogelnest kunnen ook verder lezen op:
https://www.boekpakket.nl/digitale-prentenboeken/
U kunt inloggen met de gebruikersnaam: d
 irectie.vogelnest@innoord.nl en het wachtwoord:
Mussen26.
Bol.com doet ook een mooie aanbieding voor 0,01 cent.
https://www.bol.com/nl/m/thuisblijvertjes/
Thuisbieb vrij beschikbare e-books
De deuren van de Bibliotheken zijn gesloten, maar online is de Bibliotheek open!
De ThuisBieb-app is toegankelijk voor iedereen. Dus ook als je géén lid bent van de
Bibliotheek! In de app staan 100 e-books, waarvan 21 titels voor kinderen tot en met 12 jaar.
Via de onderstaande link kunt u de thuisbieb downloaden
jeugdbibliotheek.nl/thuisbieb.

Download ThuisBieb PDF

Bericht van Noordje
https://youtu.be/-pMM_efv5m4
Begeleider Grace van Noordjes Schrijflab lees het verhaal voor over kleine vos, luister je
mee?
Kunst op de stoep!
Benodigdheden:
- schildertape
- stoepkrijt:
1. Maak met schildertape een patroon op de straat
2. Kleur ieder vakje in met een andere kleur schildertape
3. Alles ingekleurd? Verwijder de tape
4. Tadaaaa, vrolijke versiering
Tip voor de onderbouw
https://www.kleuteruniversiteit.nl/2020/03/tips-voor-thuis-spelen-leren-en-bewegen/
Meer weten over het Covid-19 en andere virussen? Meester Freek Vonk leert het je!
https://youtu.be/-_LEu-S8xU8
Tip voor iedereen!
Samen naar het circus?
In verband met het Covid-19 virus kun je de show van Cirque du Soleil nu op YouTube
bekijken. https://www.youtube.com/watch?v=mXySIUHT5XE
Complimentenkaart
Hoe leuk zou het zijn, na al het harde werken, om elkaar wat complimenten te geven?
In de volgende link kun je een complimentenkaart downloaden en zelf aankruisen wat
(allemaal) van toepassing is. Misschien weet je er zelf nog een paar. Veel plezier met het
geven van complimenten aan elkaar! Download hier de complimentenkaart voor ouders en
kinderen (PDF).
Een fijn paasweekend!
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