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Beste ouders/verzorgers
Het kabinet heeft besloten dat vanwege het coronavirus alle maatregelen van kracht blijven tot en
met 28 april. Dit betekent dat onze school dicht blijft tot en met de meivakantie (27 april t/m 8 mei).
Of de scholen daarna open gaan en in welke vorm, wachten we af. Hierover zal in de week van 20
april meer duidelijk worden. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.
Schoolactiviteiten
Dit heeft natuurlijk ook gevolgen voor reeds geplande schoolactiviteiten. Zo heeft minister Slob
aangegeven dat de eindtoets komt te vervallen en daarmee het voorlopig schooladvies definitief
wordt. (Uiteraard proberen wij onze groep 8 leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op het
voortgezet onderwijs. Daarnaast zal op de middelbare school in het nieuwe schooljaar goed gekeken
worden of kinderen op de juiste plek zitten.)
Andere activiteiten die komen te vervallen zijn: themaweek ‘gezond gedrag’, Koningsspelen,
infoavond onderbouwdag, schoolvoetbal, schoolfruit, bezoek Techno Promo en
het schriftelijk en praktisch verkeersexamen.
Onzeker is ook of onze groep 8 kinderen hun schooltijd af kunnen sluiten met
een kamp en musical. Afhankelijk van de maatregelen die gelden na de
meivakantie, gaan we hier in overleg met elkaar op gepaste wijze invulling aan
geven om er in elk geval een onvergetelijk afscheid van te maken! We
verplaatsen de kampdatum alvast van 18-19-20 mei naar 24-25-26 juni.
Thuis leren
Sinds 3 weken verzorgen we onderwijs op afstand. Als school blijven we ons inzetten om
dit zo goed mogelijk te organiseren. We begrijpen echter dat dit van een ieder veel
inspanning vraagt. Van het zelfstandig werken van de kinderen, van de begeleiding van
u als ouder én van de inzet van de leerkracht. Geweldig om te zien hoe we hier in korte
tijd samen invulling aan hebben gegeven en hoeveel werk er door iedereen wordt gemaakt.
Complimenten daarvoor! Ondanks ieders inspanningen realiseren we ons ook dat het leerrendement
in deze tijd minder zal zijn. Op het moment dat de school start, zullen we hier zo goed mogelijk op
aansluiten.
Studie- en vakantiedagen
We proberen in deze vreemde tijd toch zoveel als mogelijk een dagelijks ritme aan te houden. Dit
houdt ook in dat de geplande vrije dagen huiswerkvrij zullen zijn en de leerkracht die dag niet
bereikbaar is voor vragen. Concreet betekent dit dat vrijdag 10 april voor groep 1 t/m 5 huiswerkvrij
is, maandag 13 april voor alle groepen en maandag 27 april t/m vrijdag 8 mei ook voor alle groepen
huiswerk vrij is.

Contact
We missen het contact met elkaar. Vandaar dat we deze week met elk kind
contact hebben gelegd middels videobellen. We gebruiken hiervoor de
Microsoft omgeving ‘teams’. Fijn te merken dat het iedereen in korte tijd
gelukt is hier op aan te melden. Dank hiervoor!
Het contact met elkaar vinden we erg belangrijk en blijven we de komende
weken dan ook onderhouden. Deze week vond het contact op uitnodiging van
de leerkracht plaats, vanaf volgende week kan uw kind ook zelf contact
opnemen met de juf of meest er. Vanaf dinsdag houdt elke groep dagelijks een eigen ‘vragenuurtje’.
In die tijd is de juf of meester online beschikbaar en kan uw kind (via teams) zelf contact leggen. Er
kan een vraag over het huiswerk gesteld worden, een mooie tekening getoond worden, een mooi
verhaal verteld worden, etc. Om ervoor te zorgen dat elk kind thuis de mogelijkheid heeft om deel te
nemen, hebben we de ‘vragenuurtjes’ verspreid over de schooldag:

Vragenuurtje
9.00-10.00u 4-5
10.00-11.00u 1-2
11.00-12.00u 6-7
12.00-13.00u 3-4
13.00-14.00u 7-8

Uw kind kan natuurlijk ook door de leerkracht uitgenodigd worden voor een gesprek of extra
instructiemoment.
Opvang
Voor kinderen met ouders werkzaam in de cruciale beroepsgroepen blijft de school open voor
opvang. Wilt u hiervan gebruik maken, kunt u dat telefonisch (06-54993187) of via de mail
(m.vanwanroij@lijn83po.nl) aan ons doorgeven. De opvang vindt plaats onder schooltijd (van 8.30
tot 14.10 uur) en wordt in samenwerking met basisschool ’t Kendelke uit Siebengewald verzorgd. De
opvang vindt plaats op onze school. Voor- en naschoolse opvang kunt u aanvragen bij
kinderopvangorganisatie ‘t Kienderbenkske.

Klop gerust bij ons aan!
We snappen dat er een groot beroep op u als ouders wordt gedaan in deze tijd. Het is geen
eenvoudige klus om een vast dagritme te vinden met de kinderen, om je eigen werk te doen (wellicht
vanuit huis) en ook te zorgen dat het schoolwerk van uw kind(eren) wordt gedaan.
Wanneer u vragen heeft over het werk van uw kind, neem dan via de mail contact op met de
leerkracht.
Mocht u echter andere vragen hebben, neem dan gerust contact op met de IB’er van onze school;
Christianne Jacobs. U kunt haar bereiken op: c.jacobs@lijn83po.nl.
Het Sociaal Team van de gemeente Bergen kan ook zeker wat betekenen bij vragen of zorgen
rondom opvoeding. De preventiemedewerker van het Sociaal Team heet Angelique Hermens. U kunt
haar bereiken via de mail: a.hermens@bergen.nl of telefonisch op het nummer: 06-40789456.
Klop gerust bij Christianne of bij Angelique aan als u ergens mee zit wat betreft uw kind(eren).
Namens het team van ‘t Diekske bedank ik u voor uw medewerking en begrip.
U mag erop rekenen dat wij ons (op afstand) blijven inzetten voor uw kind!

Tot ziens!
Zorg goed voor u zelf en voor elkaar!

THUISWERKEN GROEP 8
Enkele leerlingen van groep 8 krijgen elke dag een challenge. Enkele challenges waren: De
schoenchallenge, de flipchallenge, trek je lelijkste outfit aan, maak een tekening met je potlood
tussen je tenen, maak een foto met een optische illusie enzovoort.
De challenge van dinsdag 31 maart was: Schrijf een gedicht/lied/rap of dagboekfragment over het
thuiswerken.
Dagboek fragment
31 maart 2020
Door het coronavirus moeten we nu thuis werken en ik begin meestal met rekenen. Zo rond 09.00u.
Ik hoop er drie kwartier over te doen. Dan 5 minuutjes rusten en mijn spelling of taal klaarleggen.
Daarna begin ik met spelling. Daar doe ik een kwartier over. Als ik dat gedaan heb, is het tijd voor een
half uur pauze. Meestal drink en eet ik wat zoals thee met aardbeien. Als de pauze voorbij is, begin ik
met taal, wat ik echt stom vind. Maar dan ook echt super stom. Met taal ben ik een half uur bezig.
Soms heb ik ook nog wel IEP of begrijpend lezen. Als ik dat allemaal heb gedaan, mag ik zelf weten
wat ik ga doen zoals tekenen (we hebben voor elke dag een tekenopdracht van de meester
ontvangen) Squla of nog iets anders. Als je maar twee uur schoolwerk doet.
Renske Roosengarten, groep 8

Gedicht
Het coronavirus
Drie weken lang, alles dicht,
En vrij van werk en alle scholen.
Maar hoe vrij zijn we dan als iedereen elkaar blijft controleren tot aan alle Noordpolen.
Als we elkaar van de regering niet mogen zien of spreken,
Laten we dan eens alle negatieve berichten van sociale media verbreken.
En elkaar online steunen,
Zoals vrolijke mensen die lachend over hun balkonleuning leunen.
Dus als je thuis blijft, kun je dit alle op je gemak verwerken,
En denk na om vaker met elkaar samen te werken.
Nikky van den berg, groep 8

Lied
Refrein:
Corona corona corona
Ik haat corona
Corona corona corona
Ik haat corona

Er zijn veel maatregelen getrokken
En ik kon echt alleen maar mokken
Ik kan niet op bezoek bij opa en oma
En ik dacht echt jezusmina
Refrein:
Corona corona corona
Ik haat corona
Corona corona corona
Ik haat corona

En ik weet dat ik niet zingen kan
Maar dit was niet mijn eigen plan
En je kunt alleen maar thuiszitten
En je schoolwerk maken 
Refrein:
Corona corona corona
Ik haat corona
Corona corona corona
Ik haat corona

Jasmijn Burgers, groep 8

