
 

Nieuwsbrief                    

Welkom terug   
 
Beste ouder(s) en verzorger(s),  
  

Eindelijk is het dan zover, we mogen weer voorzichtig naar school.  
Wat fijn om iedereen weer te zien! 
 
De eerste dagen zijn goed verlopen en we merken dat de meeste leerlingen 
het fijn vinden om een aantal klasgenootjes en hun leerkracht weer te 
ontmoeten. 

 
De komende periode blijven we er op toezien dat alle kinderen hun handen 
goed blijven wassen en dat er zo min mogelijk volwassenen in de school 
zullen zijn. Waar mogelijk proberen we 1,5 meter afstand tot de 
leerkrachten te houden. We verzoeken u om niet in de school te komen of 
op het schoolplein te gaan staan. 
 

We hopen binnenkort iedereen weer gezond en wel te kunnen ontmoeten. 
 

 

Toelichting leerdoelen 

In de afgelopen weken is al het schoolwerk thuis gemaakt. Velen van u 
hebben de kinderen goed geholpen en begeleid. Zo heeft u meer inzicht 
gekregen in hoe het werk op school verloopt en wat de kinderen leren. De 
opdrachten van een aantal vakken hebben wij als leerkracht wat aangepast, 

om ervoor te zorgen dat het mogelijk is dat deze thuis gemaakt kunnen 
worden. 
 
Van een aantal van u hebben we gehoord dat het opviel dat de kinderen uit 
de bovenbouw regelmatig op dezelfde dag aan dezelfde doelen werken. De 
reden hiervoor is dat het prettig is om met de hele klas aan hetzelfde 
onderwerp, bijvoorbeeld deelsommen te werken. Buiten de les om refereren 

we ook regelmatig naar het doel. Kinderen die in een andere groep gaan 
rekenen, hebben dan ook baat bij deze herhaling. De leerlijn van 
deelsommen (omgekeerde keersommen, deelsommen, deelsommen met 
rest, grote deelsommen) is opgedeeld in doelen. Deze doelen heeft Snappet 
nummers gegeven. Hierdoor werken de kinderen aan hetzelfde nummer, 

maar zijn de sommen niet altijd hetzelfde. Na opgave 2 past Snappet de 
moeilijkheid van de sommen steeds aan, aan de score van de leerling. 

Worden er veel fouten gemaakt, dan komt de leerling bij de extra instructie. 
Deze extra instructie pakken wij  als school op. Worden er weinig fouten 
gemaakt, neemt de moeilijkheid van de sommen toe, tot wat er beheerst 
moet worden voor dat leerdoel. Daarna kunnen kinderen werken aan 
herhaling en pluswerk in hun werkpakket.  
 

Bij taal werkt dit op dezelfde manier. Ook hier kan ieder bijvoorbeeld aan 
een fantasieverhaal of een nieuwsbericht werken, maar stellen we andere 
eisen aan de kwaliteit en kwantiteit.  
 
 
 

Agenda  

 

21 mei                                      

Hemelvaart, alle kinderen vrij 

22 mei                                                 

alle kinderen vrij 

1 juni                                            

Tweede Pinksterdag, alle kinderen 

vrij  

2 juni                                                    

Studiedag team, alle kinderen vrij  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

De doelen zijn dus vaak hetzelfde, de inhoud van de lessen is wel verschillend en de eisen die we aan het werk 
stellen zijn dat ook. We gaan als team nog in overleg hoe we binnen de school nog meer één lijn kunnen 
aanhouden en hierbij wel zo veel mogelijk kunnen differentiëren.   
 
 

Hoofdluiscontrole  
Door de maatregelen rondom het coronavirus (1,5 meter afstand tussen volwassene en kind en geen ouders in de 
scholen) is hoofdluiscontrole op school niet mogelijk. Wij willen u vragen uw kinderen zelf regelmatig te 
controleren voordat zij weer naar school gaan. Op de website van het RIVM staat meer informatie over 
hoofdluiscontrole thuis. 

 
 

Uitstel Bag2School actie   
Deze week zouden wij weer een kledinginzameling houden voor Bag2School. U zult begrijpen dat deze niet 

doorgaat. We schuiven de inzameling door naar dit najaar in de hoop dat deze dan gewoon 
door kan gaan. We houden u op de hoogte en zullen de datum aan u doorgeven zodra deze 
vaststaat.  

 
 

Geen Roefeldag in Epe en Vaassen in 2020  
Al sinds vele jaren organiseren de Roefelstichtingen Epe en Vaassen in september de Roefeldag voor kinderen in 
de bovenbouw van de basisschool, waarbij zij de kans krijgen om in kleine groepjes te snuffelen (in het Vlaams is 
dit Roefelen) aan verschillende beroepen uit de grotemensenwereld. Normaal gesproken zijn wij nu al volop bezig 
met de voorbereidingen om de Roefeldag in september weer tot een groot succes te maken. Hierbij hebben wij de 
ondernemers in onze gemeente hard nodig. Op de Roefeldag zelf spelen zij tenslotte een hoofdrol met het 

verzorgen van een leuke roefelplek voor de kinderen. In dit stadium zouden wij de ondernemers benaderen voor 
deelname aan en/of sponsoring van de Roefeldag, maar in deze bizarre tijd willen wij hen hiermee niet extra 
belasten. Bovendien is het momenteel nog onduidelijk of evenementen met meer dan 100 personen in september 
door mogen gaan. Gezien de huidige omstandigheden hebben wij niet anders kunnen besluiten dan de Roefeldag 
2020 in Epe en Vaassen niet door te laten gaan. Natuurlijk gaan we er in 2021 weer een knallende Roefeldag van 
maken! Voor nu: blijf gezond! Hartelijke groeten, Bestuur Roefelstichting Epe Bestuur Roefelstichting Vaassen 

 
 

Sport en Spel in Vaassen   
Als bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u een flyer van de sport en spel activiteiten in 

Vaassen. Nu kinderen t/m 12 jaar weer samen mogen spelen/sporten, heeft Koppel 
Swoe voor deze groep twee momenten in de week waar zij, uiteraard met de 
richtlijnen van het RIVM, kunnen sporten.  
 
 

Kinderpraatlijn Vaassen 

Als bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u tevens een flyer van de Kinderpraatlijn Vaassen.  
De Kinderpraatlijn is een mooi initiatief van 3 studenten van Aventus, die bij welzijnsorganisatie Koppel-Swoe 
iedere woensdagmiddag Praktijkleren. Omdat de activiteiten nu alleen online plaats kunnen vinden hebben zij de 
Kinderpraatlijn in het leven geroepen.  

 
 

 

 
 

 
 

 


