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Wat
STUDIEDAG alle groepen zijn deze dag vrij.

STUDIEDAG 22 JANUARI VERVALT
Wij stuurden u, namens het College van Bestuur van Optimus, reeds een brief over het besluit om de
studiedag van 22 januari te laten vervallen. Bij deze nogmaals een reminder.
BEWEEGLES DINSDAG 12 JANUARI
Afgelopen dinsdag waren er al veel kinderen live aanwezig bij de beweegles die verzorgd werd door
Saskia Sanders en stagiair Luuk. De verstrekte link bleek niet op alle devices goed te werken. Daarom
bij deze ook nog even de URL die je in de browser kunt plakken, mocht uw kind niet in kunnen
loggen.
Voor de groepen 3,4 en 5:
https://teams.microsoft.com/_#/pre-joincalling/19:meeting_NjE4MWRjZDEtNTQzZS00ZjNlLWI1MzctNGFmNDQ0ODY4MGNl@thread.v2

Voor de groepen 6,7 en 8:
https://teams.microsoft.com/_#/pre-joincalling/19:meeting_MDAwZWMxMTYtODMxNC00NGYzLTkzNzktNDJlOWQyZjdkMWYx@thread.v2

PAARSE VRIJDAG
De leerlingenraad organiseerde paarse vrijdag. Ze hebben
veel geleerd over wat er bij komt kijken om een evenement
te realiseren. Zo moesten ze comprimissen sluiten en
samen overleggen om tot een goed plan te komen. Ze
leerden dat je heel helder aan anderen moet vertellen, wat
er precies gaat gebeuren en hoe je anderen enthousiast
maakt om mee te doen. Ook ervaarden ze dat er stiekem
toch veel tijd gaat zitten in de voorbereiding van een
bijzondere activiteit en dat je je netwerk kunt gebruiken om
iets gedaan te krijgen (dank Linda en Anita voor de hulp bij
het maken poster en het regelen van de materialen). Maar
het allermooist was natuurlijk dat zij de boodschap
uitdroegen waar paarse vrijdag voor staat: je mag zijn wie
je bent. Knap gedaan Roos, Kéan, Joep, Zoë, Esmée en Sil!
THUISONDERWIJS
De leerlingen van groep 6 schreven een verhaal over hun beleving van het thuisonderwijs. Het is
mooi om enkele met u te delen.

Het Thuiswerken
Het is dinsdag en Mark Rutte gaat een persconferentie geven
het is eerst allemaal gekwebbel maar dan iets heel onverwachts
want hij zegt altijd het laatste wat we doen zijn de scholen dicht
maar nu gaan de scholen dicht en toen ik dat hoorde dacht ik
… waarom nu ik had dit echt niet verwacht. Maar het is goed
het is niet dat ik dood ga of zo misschien loop ik een
achterstand op of zo maar ik kan er mee leven. De woensdag,
donderdag, vrijdag voor de vakantie hoefden we niet echt meer
te werken maar hadden al een soort vakantie. Nu drie weken
later moeten we hard werken we zijn nu al bij donderdag bijna
al een week zit er op iedere dag om half negen en om elf uur
moeten we in google meet dan legt juffrouw ons de dingen uit
die we moeten weten dan gaan we aan de hard aan het werk
dan zet ik een timer dat ik weet hoe laat ik in de meet moet.
Thij.

thuisonderwijs
Hallo ik ben Esmee Wijntjes en ik ga een verhaal vertellen over
thuisonderwijs. Zoals we weten we zitten in de corona lockdown en ik en
mijn hele klas moeten thuiswerken. Nou ik begin bij maandag.
Maandag 4 januari: het is maandag 4 januari de eerste dag dat ik
thuiswerk. Ik had me bijna verslapen, want het was 8:15 uur en ik lag
nog in bed. Ik keek naar mijn wekker en ik dacht oh nee ik heb me
verslapen dus ik ging razend snel ontbijten en tanden poetsen. Ik zat net
op tijd aan mijn bureau. Ik dacht snel computer snel. Nou dat was
maandag en nu dinsdag. Dinsdag 5 januari: Zoals jullie weten
dinsdag is ook gewoon een doodnormale dag. Ik deed gewoon mijn werk
en dat ging gewoon goed. Altijd als ik klaar ben ga ik op Google meet
videobellen met mijn klasgenoten en dat vind ik super gezellig. Dus ja ik
ga maar eens verder met woensdag. Woensdag 6
januari: Vandaag werd ik wakker en mijn moeder kwam binnen ze zei:
Ik heb naar de juf gemaild dat je wat later begint. Ik dacht later werken?
Ja, je gaat vandaag de 9 jaars prik halen. Ik dacht oh nee helemaal
vergeten dus we stapten in de auto en ik was super zenuwachtig.
Inmiddels waren we er al en ik was aan de beurt. De linker prik dacht ik
serieus was dat een prikje? Maar de rechter deed toch wel een beetje
zeer. Nou dat was woensdag we gaan door naar
donderdag. Donderdag 7 januari: Het is vandaag donderdag en ik
heb ondertussen al mijn werk af. Het zusje van mijn beste vriendin wilde
met mij afspreken dus ik ging op mijn skeelers naar haar toe. Ik was er al
en we gingen dicht bij het hapsebos skeeleren. Het was heel gezellig. En
nu naar vrijdag. Vrijdag 8 januari: Vandaag ben ik begonnen met
schrijven ik heb daarna ingelogd op Google meet we hebben uitleg
gekregen over nieuwsbegrip en cito rekenen, want we moesten een paar
lessen herhalen. Ik vond het best wel pittig de les met de komma's vond
ik lastig maar het is me gelukt dat was deze week een beetje.

Einde

VERGADERING MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
De vergaderingen van de MR zijn (grotendeels) openbaar en online te volgen. De eerstvolgende is
gepland op 13 januari. Mocht u interesse hebben om als toehoorder aanwezig te zijn dan kunt u de
link opvragen bij juf Jacqueline (j.thaaf@optimusonderwijs.nl ).
ANDERE TIJDEN … ONLINE WERKPLEK

NOG MEER LEESPLEZIER
Hieronder wat tips van Biblioplus voor nog meer leesplezier en leesmeters.

Lezen in tijden van schoolsluiting

Boeken halen bij de
afhaalbieb

Lees boeken bij de
online bibliotheek

Vraag? Bel /App de
Lockdown Leeslijn

De bibliotheek is gesloten,
maar wel open als
afhaalbieb. Reserveer je
boek door hier in te loggen
en laat ze klaar leggen bij
je eigen bibliotheek. Zodra
het boek voor je klaar ligt,
krijg je per e-mail bericht.
Kijk hier voor
openingstijden van jouw
afhaalbieb.

Activeer online lezen en
luisteren voor je kind.
Laat je kind genieten van
meer dan 3000
jeugdverhalen zoals
Dolfje Weerwolfje, Mees
Kees of de zoete zusjes.
Klik hier om te lezen hoe
je je kind gratis aanmeldt
om online te lezen.

Hoe kies ik een leuk
verhaal voor mijn dochter
of zoon? Hoe kan ik het
best mijn boeken
reserveren om op te
halen? Voor al je
leesvragen kun je contact
opnemen met Ingrid van
Elst. Tijdens de lockdown
te bereiken op werkdagen
van 9:00 tot 17:00
(uitgezonderd de
feestdagen). Je mag
bellen, maar ook je vraag
sturen via WhatsApp.
Lockdown Leeslijn: 0612291624

Kijk voor meer leesideeën op www.biblioplus.nl/ouders
Tijdens de nationale voorleesweken wordt er op 22 januari voorgelezen in de bieb. Het aantal
deelnemers is beperkt. Corona-maatregelen zijn van toepassing. Meer informatie en de link om uw
kind(eren) aan te melden, vind u op de site van Biblioplus.

BASKETBALCLINIC
In december organiseerde Saskia Sanders (vakleerkracht LO) een basketbalclinic voor de groepen 3
t/m 8. Deze gastlessen werden verzorgd door de internationaal bekende toptrainer Nikola Radic van
de Gennep Cougars. Uit de verhalen die we in school hoorden, hebben veel kinderen het erg leuk en
interessant gevonden.

