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Hallo ouders en kinderen van De Keerkring,
Wat missen wij jullie ontzettend en wat zijn wij trots op jullie! Het thuisonderwijs lukt goed door alle hulp
van ouders en de inzet van de leerlingen en leerkrachten. Het is voor iedereen best moeilijk want hoe
blijf je gemotiveerd om te leren? In deze Keerkringel vertel ik iets over “de leerkuil” een beetje theorie
over leren voor alle amateur juffen en meesters thuis. Misschien hebben jullie er iets aan.
In deze Keerkring zal ik ook de aanpassingen van het corona protocol met jullie doornemen.
Natuurlijk hopen wij van harte dat we op 25 januari weer gewoon de deuren voor de leerlingen
kunnen openen. We merken dat we op school namelijk veel meer leren dan rekenen en taal. Dingen
die je online minder goed uit kunt leggen. Want hoe weet je wat een goede indeling van de dag is
en hoe bepaal je wat je nodig hebt voordat je aan een (leer)taak gaat beginnen? Nog nooit
hebben we ons zo beseft dat je op school veel meer leert dan alleen rekenen, taal!
Hopelijk tot snel.
Hartelijke groet,
Esther Smit (directie)
Om niet te vergeten:
•
•
•
•

Cito toetsen januari
Rapportgesprekken 1 maart
VO gesprekken (groep 8) z.s.m.
Inschrijven VO school naar
keuze voor 1 maart.

Noodopvang
Voor ouders die beiden een
essentieel beroep hebben is er
noodopvang. Op di-woe-do van
9.00- 12.00 zijn wij op school om
zogenaamde “kwetsbare” kinderen
op te vangen. De aanvraag
daarvoor doen wij bij de gemeente
deze bepaalt of de opvang wordt
goedgekeurd of niet.
Wij vragen u nog even vol te houden
en zoveel mogelijk de opvang zelf te
organiseren de komende week.
Gelukkig doen veel ouders van De
Keerkring dat ook en daarvoor willen
we jullie bedanken. Online lesgeven
én kinderen opvangen is voor
leerkrachten erg stressvol en gaat
ten koste van de kwaliteit.

Aanpassingen van het Corona protocol
Hier leest u alleen de aanpassingen van het protocol voor de
volledigheid stuur ik het hele protocol als bijlage mee
Testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt dringend geadviseerd
als:
• de klachten niet (alleen) bestaan verkoudheidsklachten
(bijv. als er ook sprake is van hoesten, koorts en/of
benauwdheid), of anderszins ernstig ziek is,
• er een indicatie is in het kader van een bron- en
contactonderzoek,
• het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.
Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is
Zij moeten thuisblijven als:
• het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of
benauwd is en/of (meer dan incidenteel) hoest.
• als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het
testresultaat.
Thuisblijfregels voor leerlingen zoals genoemd onder gelden
ook voor leerlingen die naar de noodopvang gaan.
Voor zowel leerlingen als hun ouders/verzorgers en
onderwijspersoneel geldt de volgende uitzondering:
• Als zij naar landen zijn gereisd waar de nieuwe variant van het
COVID virus (SARS-COV-2 VUI) is uitgebroken is het dringend
advies dat zij ook eerst 10 dagen in thuisquarantaine gaan
bij thuiskomst. Dit advies geldt óók na een negatieve PCRCOVID-19test. Kijk op nederlandwereldwijd.nl/reizen/
reisadviezen voor de landen waarvoor dit geldt.

De Leerkuil (een klein beetje theorie over hoe leren werkt)
Soms is leren lastig en wil je het opgeven als het niet lukt.
Het helpt dan om te weten dat dit heel gewoon is. Het is
goed om dan met hulp van je ouders thuis,of door nóg
een keer uitleg te vragen aan de juf of meester, te blijven
proberen. Doorzetten is de grootste succesfactor tijdens
het leren. Slimme kinderen die niet doorzetten komen
toch niet ver. Als je doorzet en heel diep in de kuil denkt;
“ik kan het toch niet, ik leer het nooit….” Juist dan moet je
blijven oefenen (neem wel even een pauze). Als je
uiteindelijk uit de leerkuil omhoog kruipt en hebt vol
gehouden word je beloond met een goed gevoel over
jezelf. Als dit een paar keer succesvol gebeurd, weet je
hoe leren werkt en kun je alles aan!
Succes met doorzetten dus!

Kleine mededelingen:
Juf Simone 25 jaar juf!
Afgelopen week hebben wij een klein
feestje gevierd. Juf Simone is 25 jaar juf en
dat is een hele prestatie. Dat ze het vak met
veel liefde en toewijding uitoefent hoeven
wij u niet te zeggen.
Gefeliciteerd juf Simone!
Beweeg challenge
Gymmeester Rick stuurt elke week supertoffe
beweegchallenges rond. Wij zijn erg
benieuwd of de oefeningen lukken? Tip:
oefen ze samen met uw kind dat is gezellig,
sportief en gezond.
Gelukkig 2021
Natuurlijk wensen wij jullie allemaal een heel
gezond en normaal 2021 toe.

Ook thuis worden de mooiste kunstwerken
gemaakt.
Hebt u ook van die leuke foto’s? Deel ze dan
gerust via Parro!
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