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Beste ouders/verzorgers,
Wat is er de afgelopen week veel gebeurd! Een week waarin het team hard heeft gewerkt om het
onderwijs op afstand zo goed mogelijk vorm te geven. We verkeren in uitzonderlijke omstandigheden en
het is mooi hoe collega’s hun creativiteit, inventiviteit en bevlogenheid tonen. Met trots kijk ik naar het
team van OBS Ekenrooi!
Als team zijn we trots op alle kinderen en ouders die zo gemotiveerd aan de slag zijn gegaan thuis. We
hebben genoten van de foto’s van de kinderen die thuis op allerlei manieren aan het leren zijn, geweldig!
Het is erg waardevol voor ons om te zien hoe het thuisonderwijs vorm wordt gegeven.
Onderwijs op afstand vraagt heel wat. Misschien bent u thuis aan het werk en probeert u uw eigen werk
en het onderwijs van de kinderen zo goed mogelijk te combineren, maar het zal soms best een hele
planning zijn! Gaan de kinderen iedere dag vol goede moed aan de slag, of hebben ze aansporing nodig?
Hoe pak je dat eigenlijk aan?
Ook als team staan we niet stil. We zijn de mogelijkheden voor onderwijs op afstand nog verder aan het
onderzoeken. Hoe kunnen we instructie geven op afstand? Vandaag hebben we een e-learning gevolgd
om hier samen de eerste stappen in te zetten. Het is fantastisch om te zien hoe de mogelijkheden die ICT
biedt, volop worden verkend en hierdoor in een stroomversnelling komen.
In deze Bekekenrooi geven we u allerlei praktische en belangrijke informatie. Van noodopvang, ICTproblemen, tips om bewegend te leren tot tips om structuur aan te brengen in de dag.
Het is ook de moeite waard om een kijkje te nemen op onze website. We werken aan een pagina met
allerlei handige informatie, weetjes en tips. Gedurende deze periode komt hier steeds meer informatie op
te staan. www.obsekenrooi.nl
Veel leesplezier!
Chrissy van de Kruijs

Thuis aan de slag
•
•

•
•

•

We hebben het werk zo samengesteld dat de kinderen per dag er ongeveer drie uur voor
nodig hebben.
Een tip is om structuur in de dag aan te
brengen wanneer de kinderen aan
school werken, wanneer ze
eten/drinken, buitenspelen en wanneer
ze zelfstandig moeten spelen.
De afbeelding hiernaast is een voorbeeld
van een dagplanning. Op internet zijn
veel voorbeelden te vinden. Structuur
geeft kinderen (en ouders) houvast en
overzicht.

Indien nodig is het mogelijk om Chromebooks van school te lenen voor thuis. Dit kunt u
aanvragen bij de leerkracht. Hiervoor wordt een overeenkomst opgesteld.
We werken momenteel veel met digitale leermiddelen als Prowise Go, Nieuwsbegrip,
Leskompas en Muiswerk. Heeft u inlogproblemen of andere vragen over deze programma’s?
Neem gerust contact op met de leerkracht. De leerkrachten zijn bekend met allerlei
instructievideo’s om het thuis te laten slagen.
Deze week neemt een van de leerkrachten contact met u op om te informeren hoe het thuis
verloopt. We zijn benieuwd hoe het thuisonderwijs voor de kinderen verloopt, wat goed
gaat en wat we anders aan kunnen pakken. Daarnaast kunt u al uw vragen stellen die u
heeft. Op deze manier kunnen we optimaal samenwerken: kinderen, ouders en team!

Oefenweb
Oefenweb bevat drie programma’s: Rekentuin, Taalzee en Words & Birds.
De kinderen oefenen hiermee op hun eigen niveau rekenen, taal en Engels. Iedere leerling volgt
automatisch een eigen oefenroute en ervaart altijd succes. Het programma is adaptief. Dat wil
zeggen dat makkelijke sommen automatisch moeilijker worden, maar dit werkt ook andersom.
Wij kunnen de voortgang van de leerlingen zo goed in beeld krijgen en zien ook meteen waar extra
instructie nodig is.
Oefenweb is een soortgelijk programma als Muiswerk waarbij kinderen vanaf groep 1 tot en met
groep 8 op de onderdelen rekenen en taal op hun eigen niveau gaan oefenen.
Inloggen doe je door in Prowise Go te klikken op het klavertje links bovenin (oefenweb). Daarna kies
je voor Rekentuin, Taalzee of Words & Birds. In de omgeving staat aan de rechterkant een informatie
tekentje. Zorg dat de kinderen dit bekeken hebben voordat ze aan de slag gaan. Hier staat namelijk
precies uitgelegd hoe het programma werkt.
Hopelijk is de uitleg zo duidelijk. Dit programma is geen tijdelijk programma maar blijven we
gebruiken op OBS Ekenrooi. We hebben het nu alleen vervroegd ingezet omdat dit een mooie
manier is om kinderen thuis te laten leren.

Noodopvang op school
Belangrijke informatie op een rij:
•
•
•
•
•

Kinderen van ouders in vitale beroepen worden opgevangen op school.
Dagelijks zijn er minimaal twee collega’s op school om de noodopvang te verzorgen.
De kinderen nemen hun huiswerk mee en gaan hier op school mee aan de slag.
Kinderen met milde klachten (ook die snotteren) mogen niet naar de noodopvang komen.
Kinderen kunnen worden aangemeld door een bericht te sturen naar
directieobsekenrooi@rbobdekempen.nl. Hierbij graag de namen van de kinderen, hun
groepen en de beroepen van u als ouder vermelden.

Nog meer belangrijke informatie en tips:
•
•
•
•

De bibliotheek op school is voor onbepaalde tijd gesloten. Ook de kinderen die naar de
noodopvang komen, kunnen hier geen gebruik van maken.
Voor kinderen van 0 tot 10 jaar is De Voorleeshoek tijdelijk gratis beschikbaar. Via deze link
kunt u een account aanmaken.
Via deze link heeft Bol.com digitale lees- en luisterboeken uitgezocht, die u kunt
downloaden voor 1 cent.
Momenteel worden er gratis typecursussen aangeboden. Wellicht is dit een goed moment
voor uw kind om zijn of haar typediploma te behalen.

Bewegen is belangrijk (en leuk!)
Als afwisseling bij verschillende taken, is het gezond om tussendoor te bewegen. Hierdoor kunnen
de kinderen hun energie kwijt om zich daarna weer goed te concentreren. In onderstaande
afbeelding staan allerlei leuke tips.
Op de website van school komen nog veel meer leuke tips!
http://www.obsekenrooi.nl/pagina/432072/Beweging+en+bewegend+leren

Creativiteit
Op onze school staat creativiteit hoog in het vaandel. Creativiteit in denken en doen. Naast al het
denkwerk waar de kinderen mee bezig zijn, is het ook fijn om op een andere manier creatief bezig te
zijn.
Hier enkele tips om thuis aan de slag te gaan.
•

Tekenles van de Donald Duck tekenaars
https://www.donaldduck.nl/video/

•

30 dagen tekenchallenge, zie onderstaande afbeelding

•

Houd onze website in de gaten voor nog meer tips!

