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Vanuit de directie 

Beste ouder(s) en/of verzorgers, 

Allereerst vanuit mij nog de beste wensen voor 2021! Het was wel een hele rare start 

van het jaar zo met onderwijs op afstand en noodopvang. Als kleine school is het soms 

echt een uitdaging om naast de noodopvang, die relatief veel kinderen kent, ook nog 

online onderwijs voor alle leerjaren met 4 leerkrachten op een dag te organiseren. 

Gelukkig hebben de PABO en MBO studenten ons hierin geweldig geholpen en willen 

ze dit blijven doen!  

Ook voor jullie thuis is het enorm pittig. We zijn blij met jullie ondersteuning en inzet 

naar de kinderen toe en super trots op hoe onze leerlingen het doen.  

Een (klein en passend bij onze dieren namen) 

bedankje komt naar jullie toe!  

Ik wil jullie, namens het team, ook hartelijk 

danken voor alle warme berichten, 

meedenken en begrip! We ontvangen van veel 

kinderen en ouders lieve berichtjes, 

tekeningen in de brievenbus en warme 

woorden online. 



 

Zoals u afgelopen dinsdag vast ook heeft begrepen duurt de lockdown helaas langer 

en zijn ook de scholen nog langer dicht tot in ieder geval 8 februari. Dit heeft ook 

invloed op de geplande CITO toetsen, rapport en oudergesprekken. Onze intern 

begeleider (Hanneke van den Heuvel) informeert u in deze nieuwsbrief over de 

aanpassingen. Op de studiedag van 1 februari zijn er geen online lessen, wel zal er 

maakwerk beschikbaar zijn. Alleen de noodopvang voor kinderen met ouders in vitale 

beroepen gaat die dag door. 

Wanneer school weer begint kunnen alle kinderen kennismaken met juf Ilona die de 

nieuwe juf voor de groep Olifanten is. Verderop in deze nieuwsbrief zal zij zich nader 

aan u voorstellen. 

Vanaf 20 januari starten de werkzaamheden op ons plein. Zowel op het voor-, zij- en 

achterplein gaan er mooie nieuwe toestellen geplaatst worden. Helaas is ons “paard 

van Troje” in 2020 niet door de keuring van de verzekering heen gekomen. Roderick 

(vader Alana en Malou) en ik hebben van alles geprobeerd om dit toch voor elkaar te 

krijgen maar helaas zonder positief resultaat. Zelfs als kunstobject kwam het niet door 

de keuring. 

  

In het voorjaar hebben de gymdocenten van NBSS een leuk online 

beweegprogramma ontwikkeld. Daar werd door veel scholen gebruik van gemaakt. 

Nadat bekend werd dat de scholen toch weer moesten sluiten, is er voor de eerste 

twee weken van januari ook een beweegprogramma ontwikkeld, zie bijlage. Elke dag 

bewegen versterkt je fysiek én mentaal. En da’s belangrijk, zeker nu.  

Sport samen met het hele gezin en blijf fit & gezond! 

 

 



 

HÉT MIDDAGPROGRAMMA gaat nóg langer door! 

Lockdown lichtpuntje voor kinderen 

 

Lockdown lichtpuntjes: we hebben ze allemaal nodig. Daarom gaat Heutink door met 

Hét Middagprogramma! 

Zij begonnen met 3 dagen, 6 uitzendingen, 60 activiteiten, honderden likes en 

duizenden fanatieke deelnemers. 3 dagen werden er 7, en daar komen er nu nog eens 

5 bij. Want Hét Middagprogramma wordt ook nu weer verlengd, en wel tot en met 22 

januari! 

 

De Afhaalbieb is open! 

Door de verlenging van de lockdown-maatregelen is Bibliotheek Idea tot en met in 

ieder geval 9 februari uitsluitend geopend als Afhaalbieb. Het afhalen van 

reserveringen kan tijdens de gebruikelijke openingstijden. Inleveren van boeken en 

andere materialen kan 24 uur per dag via de inleverbussen. 

 

Kijk voor je bezoek aan de Bibliotheek op de website voor actuele informatie. 

 

Vanaf 1 maart 2021 gaat Kies je Sport en Kies je Kunst weer van start voor de kinderen 

van groep 3 t/m 7. De kinderen kunnen ook dit jaar weer kiezen uit een mooi aanbod 

van sport- en cultuuractiviteiten. Gelukkig is er voor de kinderen van groep 3 t/m 7 nog 

veel mogelijk bij de sport- en beweegaanbieders aanbieders en bij de 

cultuurinstellingen. 

Vanwege de onzekere tijden is het aanbod wel iets minder dan de afgelopen jaren, 

maar mogelijk komen er de komende maanden nog extra activiteiten bij. Dit jaar is 

Kies je Sport en Kies je Kunst verlengt t/m september 2021 (m.u.v. de zomervakantie). 

 Inschrijven 

Vanaf vrijdag 29 januari (19.00 uur) kunnen de kinderen zich inschrijven voor Kies 

je Sport en Kies je Kunst! Inschrijven gaat via www.sportinsoest.nl (ook te bereiken 

via www.kiesjesportsoest.nl en www.kiesjekunstsoest.nl). Vanaf maandag 1 maart, 

direct na de voorjaarsvakantie, starten de eerste activiteiten. 

http://www.sportinsoest.nl/
http://www.kiesjesportsoest.nl/
http://www.kiesjekunstsoest.nl/


 

 

Uitgelicht schooljaar 2020-2021 
Nieuwe leerkracht 
Na de vakantie ben ik, Ilona van Dijk, gestart in groep 6/7/8. 
Via deze weg wil ik mij graag aan jullie voorstellen: ik ben 23 jaar, 
wonend in Scherpenzeel en mijn grootste hobby's zijn heerlijk koken 
en een goed boek lezen. 
Na de kerstvakantie ben ik gestart in de groep maar ben ik 
voornamelijk achter de schermen actief.  
Ik heb ontzettend veel zin in om samen met de groep er een 
leerzaam (half) jaar van te maken! 
  

 

Vanuit IB 

We zitten midden in de tweede ronde digitaal onderwijs: de kinderen ontmoeten elkaar 
bij de start van de ochtend in de Google Meet, volgen gedurende de dag live instructies 
in hun eigen leerjaar en tijdens de vragenmomenten weten ze de leerkracht te vinden. 
Elke dag wordt er hard gewerkt door de kinderen, de ouders en de leerkrachten en 
dat is mooi om te ervaren. We doen het samen!  

We vinden het juist nu erg belangrijk om u mee te nemen in onze kijk op de 
ontwikkeling van uw kind(eren). Het rapport zal dan ook, volgens de jaarkalender, op 
dinsdag 2 februari gebeld worden. Het rapport, overigens een geheel nieuwe versie 
voor alle groepen, neemt u mee in de ontwikkeling van uw kind(eren) van het 
afgelopen half jaar. Normaliter worden hier ook de Cito resultaten aan toegevoegd. In 
verband met de huidige Corona maatregelen is nog onduidelijk wanneer we de Cito 
M toetsen kunnen afnemen en deze zullen dus ontbreken bij het rapport. Uiteraard 
worden de resultaten na afname met u gedeeld. Mede daarom worden de kind-
oudergesprekken verplaatst naar een later moment. (Waarschijnlijk begin maart, 
afhankelijk van wanneer de scholen weer opengaan) Tijdens deze gesprekken nemen 
we graag de inhoud van het rapport en de behaalde Cito resultaten met u door, zodat 
we een compleet beeld kunnen teruggeven. Mocht u naar aanleiding van het rapport 
vragen hebben, zorgen willen uiten of andere bespreekpunten hebben, neemt u dan 
gerust eerder contact met de groepsleerkracht op.   

De leerlingen van groep 8 krijgen begin februari hun definitieve advies voor het 
voortgezet onderwijs. Uiteraard is het mogelijk om hierover in gesprek te gaan. Deze 



kind-oudergesprekken staan op donderdag 4 en vrijdag 5 februari gepland. Begin 
volgende week ontvangen de ouders/ verzorgers van deze leerlingen meer informatie 
over dit onderwerp middels een brief.   

 

Vanuit de groepen 
Groep 1-2 

Wie ooit dacht dat thuisonderwijs en kleuters geen goede combinatie is, heeft nog 

nooit meegekeken bij de Vlindergroep. Twee weken onderweg en wat ben ik trots op 

jullie! Het is echt wel gek om de juf op een computerscherm te zien en niet in het echt, 

maar elk kind zit er klaar voor. Dat niet alleen, we kletsen, ik zie de cadeautjes van de 

kerstvakantie, kinderen kunnen mij zelfgemaakte tekeningen laten zien en doen 

samen met hun papa en mama hard mee met de opdrachten. Via deze weg dus ook 

een hele grote dankjewel voor alle ouders die zorgen dat de kinderen op tijd klaar 

zitten, de microfoon uitstaat, de kinderen helemaal in beeld zijn (want hoe zit je nou 

goed zodat de juf je ook ziet?) en er foto’s van de werkjes mijn kant opkomen. 

Zitten we ondertussen stil? Nee! We rijmen, maken grafieken, memory, leren cijfers, 

leren letters, we maken tekeningen, we zijn harstikke druk! Bijgevoegd een foto van 

de lettertafel van de letter ‘t’. Herkennen jullie wat erop staat en waar je de ‘t’ hoort? 

 

Groep 3 

 
In groep 3 is er hard gewerkt de afgelopen weken. Een beetje vreemd was het wel, 

om via de computer les te krijgen. In groep 3 hebben we vooral veel teksten gelezen 

en daar opdrachten bij/over gemaakt, hebben we digitaal (en soms in ons werkboekje) 

rekenopdrachten gemaakt en kregen de kinderen voor schrijven instructie door middel 

van een vooraf opgenomen filmpje. Voor elke live-les kijken we terug op de les ervoor 

en bespreken we hoe het is gegaan. Op die manier proberen we, ook nu met het 

thuisonderwijs, heel doelgericht te leren.  

Namens de juffen een hele dikke duim voor de fantastische inzet van zowel de 



kinderen als de ouders. Want dankzij de hulp van de ouders worden alle opdrachten 

keurig gemaakt en zijn alle kinderen steeds keurig op tijd voor de instructies. 

BEDANKT!  

 

Groep 4-5 

Dat was weer even wennen! Thuis onderwijs krijgen met een juf die je alleen op het 

beeldscherm ziet. Maar als je denkt dat er minder geconcentreerd gewerkt wordt dan 

heb je het helemaal mis. De leerlingen uit de koala-groep zijn super gemotiveerd en 

doen goed mee met alle lessen. Ze zijn op tijd aanwezig bij de online les en leveren 

hun gemaakte werk netjes in. Wij Juf Rosa en Juf Ariënne zijn super trots op onze 

koala-kanjers. Maar zonder de extra inzet van de ouders zouden we het allemaal niet 

zo soepel kunnen laten verlopen. Via de ouders krijgen we foto's van het gemaakte 

werk, voorleesactiviteiten en zelfs een filmpje, dan weet je als juf waarvoor je het doet. 

Dank jullie wel. 

Groep 6-7-8 

Kennismaken via het scherm en op afstand is wel wat gek, maar wat leuk dat we 

elkaar toch kunnen spreken en zien. Na de kerstvakantie is juf Ilona gestart in de 

groep. Momenteel is zij voornamelijk achter de schermen bezig en ondersteunt zij de 

noodopvang. Maar ook is zij steeds vaker te zien in het opstarten van de dag en het 

geven van de digitale lessen. De meeste lessen hebben juf Juliette en juf Hanneke 

gegeven. Alle drie de juffen zijn ontzettend trots op jullie, de manier hoe jullie om gaan 

met de huidige situatie, meedenken in oplossingen en vooral hoe hard jullie werken. 

Wij kunnen niets anders zeggen dan: ''Ga zo door!''.  

Afgelopen week zijn wij gestart met de online 'boekendoospresentaties' en wat hebben 

wij al prachtige resultaten gezien. Met elkaar hebben wij genoten van spannende- en 

informatieve boeken waarover de leerlingen aan elkaar vertelden. Zo gaf Julie ons 

een kijkje in de basispsychologie, super interessant. Takeo liet ons kennis maken met 

een boek welke wij allemaal nog niet kenden. En Femke had wel 9 bijbehorende 

voorwerpen bij haar boek, superleuk! Genoeg geleerd dus. Wij zijn ontzettend trots op 

jullie allemaal, wat zijn jullie een kanjers! 

  



 

 

 

Nieuwe leerlingen 

Deze leerling is nieuw gestart:  

      Groep 1: Mika 

 

 

 

 

Welkom! Wij wensen jou een fijne en leerzame tijd toe bij ons op school!  

 

 

Belangrijke data 
18 jan maandag Cito toetsen 
19 jan dinsdag Cito toetsen 
20 jan woensdag Cito toetsen 
21 jan donderdag Cito toetsen 
1 feb maandag Studiedag / MR ! 
2 feb dinsdag Rapport 1 mee 

4 feb donderdag Cito gesprekken, definitief VO-advies groep 8 
5 feb vrijdag Cito gesprekken, definitief VO-advies groep 8 

 

 


