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Allereerst complimenten voor het enthousiasme en de werklust van de kinderen. 

Maar ook aan u; het zal niet meevallen om dit naast uw eigen werk (en soms ook 

nog een verhuizing/verbouwing) te organiseren en begeleiden. Ook voor ons is 

deze situatie nieuw. Met ongelooflijk veel inzet zie ik de leerkrachten hun best doen 

om nog steeds het onderwijs te bieden dat tegemoet komt aan alle kinderen. En er 

iets leuks van maken, ondanks de situatie. 

De meeste leerkrachten werken grotendeels vanuit huis; meester Chris is iets aan 

het bouwen in school, maar wat?  

Maandag komen we weer langs met werk voor de groepen 1 t/m 6. Groep 7/8 kan 

nog een week vooruit met het tasje van vorige week.  

We komen langs tussen 12:00 uur en 13:00 uur. 

 

Werken met Google Hangouts/Meet 

Met ingang van deze week gebruiken leerkrachten ook Google Hangouts/ Meet om 

hulp te bieden bij vragen, voor een korte instructie of om even gezellig bij te 

kletsen. Dit is een vorm van videobellen. 

 

De leerkracht neemt hierin het initiatief.  

De leerkrachten van groep 1/2 nodigen u uit via de mail om deel te nemen. Hier 

ontvangt u dan, net voor aanvang, een link waar u op kunt klikken, zodat ze 

kunnen deelnemen aan het videobellen met hun leerkracht. 

 

De leerkrachten van groep 3 t/m 8 nodigen de kinderen via Google Classroom uit 

voor een chat-tijdstip. Deze berichtjes komen te staan bij de updates (de eerste 

pagina bij het openen van Google Classroom). 

 

Dit betekent dat de camera en microfoon op dat moment open moeten staan. Van 

afstand is al het filter aangepast om dit mogelijk te maken. De kinderen mogen de 

plakker die voor de camera zit verwijderen. Videobellen met oortjes/koptelefoon 

met microfoon werkt het prettigst. 

 

Let op: het chromebook mag alleen gebruikt worden voor het chatten met de 

leerkracht! 

 

Springernieuws 



Hoe werkt het: 

1. Uw kind wordt  voor een bepaald tijdstip uitgenodigd op Google 

Hangouts/Meet; 

2. U of uw kind klikt op dat tijdstip de bijbehorende link aan; 

3. Let op: verleen toegang tot gebruik webcam en microfoon; 

4. De leerkracht en klasgenootjes die ingelogd zijn zijn zichtbaar; 

5. De leerkracht zet in eerste instantie de microfoon van de kinderen uit; de 

leerkracht begint. 

 

Op het scherm ziet u een aantal knoppen: 

 

 

Beëindig het videogesprek 

 

Microfoon bedienen (gebruik van de 

microfoon vooraf toestaan) 

 

Camera bedienen (gebruik van de 

camera vooraf toestaan) 

 

Verstuur een tekstbericht 

 

De deelnemers - hier kun je de 

andere deelnemers zien 

Juf Jeanette in gesprek met juf Suzan en juf 

Chantal in Google Hangouts/Meet. 

Week 2, impressie 
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Blijf foto’s sturen volgende week; echt genieten om te zien dat het goed gaat met 

de kinderen. 

 

Charlotte in actie 

 

Ik ben zelf een project begonnen voor bij mijn oma op haar 

werk, zij werkt in een verzorgingshuis in Doorn oranjestein. 

Ik heb kaarten gemaakt voor de bewoners. Zij mogen geen 

visite meer krijgen voorlopig. 

Ik heb er een mooie tekening opgemaakt. 

En een oranje witte slinger voor alle medewerkers. Mijn mama 

heeft er foto's van gemaakt. 

Groetjes Charlotte. 

Super actie Charlotte! Daar zullen ze blij mee zijn. 

 

 

Blijf in beweging; hieronder enkele tips; 

Bericht van onze sportcoach Giel-Jan 

Kinderen zitten thuis en bewegen te weinig, dus kom in beweging en doe de 

challenge! 

  

Op FB plaatsen we filmpjes om de kinderen in beweging te brengen. Om een groter 

bereik te krijgen lijkt het ons een goed idee als jullie dit delen met de kinderen, 

zodat ze nog meer bewegen. 

https://www.facebook.com/stichtingwijksport/?__tn__=kC-R&eid=ARAgazcUYV2hC

JPeLEITZsnhdlkJr8aMiLhKiWqvJB4Dc2RV5dhAoKZotzidABFfbW2bQ4h31USWycB7&h

c_ref=ARQfmGCJstSZtLXcETKlwkBTdVn7VLTuHivMwRak1FzMjZ4rRhcZ4_mSH4eXK0

7jwek&fref=nf&__xts__[0]=68.ARBNmGqvNef7XTwq2tP3D0id3X68oBj5PdTStnSJVd

HMyxf43F8wbv3ZcF59Man-fKLT8QP2qxh8o29TwI0znhmIdYEaBpfpiEIK-rYhoRnDaX-
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4OFXrGOW_Tvax84E2JSbYWYf5uyETU4ole8u6QULC6yaVAS6o-HpA5bxMfHpb2EpBf

mj2EJBanRSnVJAZbNNkiuNbRDNa5QS5hA5jbLSMAT5Xl_E047fKs8s3TsHO6Qo2QCi6

W-iYIzjd9UGTHFcSZKSK2fraIe3fs_bB494loH7N5cwYK3YMFjGtSOHalHGvpbvWmmfH

vzqUDIqsGxCLekcTtWH1a9Vel1jYhtd8PryrmVyrh9meeg 

  
Op dit moment staan er 2 challenges op. 

 

Rots en Water online 

Paul Seelen geeft de kinderen de kans om online lessen Rots en Water te volgen. 

Dat kan via de volgende link: www.samenvanuitjezelf.nl/videos.html 

Paul, bedankt voor dit mooie aanbod! 

 

Sporten met Nathan Rutjes en Lavezzi 

Nog een tip om in conditie te blijven is de ZAPPsport@home workout met 

oud-voetballer Nathan Rutjes en zijn zoontje Lavezzi. Bezorgt je niet alleen een 

topconditie, maar ook een erg goed humeur. Te volgen via de volgende link: 

https://youtu.be/VGxZaamNfLE 

 

Sportchallenge 

Om 10.00 is er elke dag op you tube een bewegingstip: stay@homesportchallenge  

https://www.youtube.com/watch?v=GjhoDt0WH-8 

 

 

Schoolplein 

De tuin van onze ‘nieuwe buren’ is klaar. Volgende week wordt deel 2 van de 

aanpassing van ons schoolplein gerealiseerd door Mocking Hoveniers. Dus, als de 

school weer gaat beginnen, dan is het plein nog mooier. Wij verheugen ons erop! 

 

 

Kalender: 

Bij dit Springernieuws ontvangt u de kalender van april.  

 

De volgende activiteiten worden uitgesteld: 

 

● praktisch verkeersexamen (stond gepland op 9 april) 

● Koningsspelen wordt sportdag 

 

 

Tip van de week 

Gebruik een timer om het werk te maken. Verdeel het 

werk in blokjes en zet een timer, zodat je binnen de tijd 

het werk af krijgt. Zo voorkom je dat je de hele dag 

bezig bent en houd je genoeg tijd over om te bewegen 

en andere leuke dingen te doen!  
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