
Pas twee weken geleden stuurden wij u de eerste nieuwsbrief en 

hier is alweer de tweede.  

Tijdens de studiedag van vorige week hebben we het uitgebreid 

gehad over alles rondom corona en ook over SchoolWapps. Alle 

informatie, uitgangspunten en afspraken over deze onderwerpen 

vindt u in deze nieuwsbrief.  

Maandag hebben we de Gouden Weken afgesloten, dus daar 

hebben we een aantal foto’s van toegevoegd.  

Als bijlagen bij deze nieuwsbrief een flyer van Jubal en een flyer over 

de peuter- en kleutervoorstelling ‘Gonnie en Gijsje’ in de Gashouder.  
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Extra nieuwsbrief 
                        

Impressie afsluiting Gouden Weken 

Maandagmiddag presenteerden alle groepen hun klassenregels. In een interview met meester 

Lammers vertelden de kinderen welke regels in hun groep heel belangrijk zijn, wat al heel goed 

gaat en waar nog wel wat verbetering in kan komen. Er zijn prachtige posters gemaakt die nu in 

de klas hangen.  

http://www.delangewieke.nl/
mailto:info@delangewieke.nl
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Thuis door corona……hoe thuis aan het werk? 
Alle richtlijnen rondom het thuisblijven bij coronaverschijnselen zorgen ervoor dat we te maken 

hebben met meer kinderen die thuis moeten blijven. Ook leerkrachten met verkoudheidsklachten 

mogen niet op school zijn. In de testcentra is het druk, dus de wachttijden voor testen en uitslagen 

zijn flink. Al deze zaken zorgen ervoor dat de uitdaging om kwalitatief goed onderwijs en iedereen 

voldoende begeleiding te geven, groot is. Hoe zorgen we ervoor dat kinderen die steeds een paar 

dagen missen door een verkoudheid, of door ziekte van een huisgenoot, bijblijven? Hoe zorgen we 

ervoor dat er voor alle klassen een leerkracht staat? Hoe zorgen we ervoor dat het voor een 

leerkracht ‘behapbaar’ blijft om alle kinderen in de klas en daarnaast ook de thuiszitters goed in 

beeld te houden? Wat doen we als er misschien toch klassen thuis komen te zitten? Loopt het 

onderwijs dan online door? En hoe organiseren we dat dan? 

 

Over al deze ‘Wat als scenario’s’ hebben we met elkaar gesproken en we kwamen al snel tot de 

conclusie dat het in veel gevallen een kwestie is van maatwerk. Hoeveel dagen heeft de leerling al 

gemist? Hoe zelfstandig is de leerling? Kan hij of zij al zelfstandig omgaan met Google Classroom? 

Welke begeleiding kunnen ouders geven? Veel verschillende factoren waar we rekening mee 

moeten houden.  

Wij hebben onze uitgangspunten en afspraken voor u op een rijtje gezet, zodat u weet wat u van 

ons kunt verwachten en wat wij van u verwachten: 

 

- Uiterlijk aan het eind van de tweede dag dat een leerling thuis is, neemt de leerkracht 

contact op om een plan op maat te maken. Samen wordt dan afgesproken wat wel en niet 

haalbaar is, wanneer er een werkpakketje opgehaald kan worden, wanneer er online 

contact is etc. 

- Wij zorgen ervoor dat voor alle klassen Google Classroom ‘klaarstaat’. In deze digitale 

omgeving kunnen bestanden geüpload worden en kan de leerkracht online contact zoeken 

met leerlingen. Veel klassen hebben hier al mee gewerkt toen de school helemaal dicht was. 

- Voor de kernvakken (rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen) staat er een weekplanning 

in Google Classroom, zodat kinderen (en ouders) die thuis zijn weten wat ze kunnen doen.  

- De manier waarop er uitleg gegeven wordt, is per leerjaar, per leerkracht en per kind 

verschillend. Zoals beschreven bij het eerste punt wordt er individueel afgestemd. Wanneer 

wordt besloten dat een leerling op bepaalde tijden inlogt om in de les mee te doen,  dan is 

dit altijd met wederzijdse goedkeuring van ouder(s)/verzorger(s) van de leerling en de 

leerkracht. Alleen de leerkracht is op die momenten in beeld en de thuiszittende leerling 

draagt een koptelefoon.  

- Op het moment dat er een klas naar huis moet (wat we echt niet hopen) dan bekijken we 

ook op dat moment wat de mogelijkheden zijn voor online onderwijs. Ook dit is namelijk sterk 

afhankelijk van de leeftijdsgroep, de klachten van de afwezige leerkracht en het aantal 

dagen dat een groep niet op school kan zijn.  

 

In groep 1 en 2 mogen verkouden kinderen gewoon naar school en zal de afwezigheid dus een stuk 

minder zijn, waardoor bovenstaande afspraken minder van toepassing zijn. Als een kind vaker 

afwezig is door bijvoorbeeld ziekte van huisgenoten dan neemt de leerkracht contact op voor 

overleg. 

En tot slot: 

Wij willen heel graag dat alle kinderen zich flink ontwikkelen, maar we willen ook heel graag 

realistisch blijven. Iedere herfst en winter zijn er kinderen ziek en missen ze dus enkele dagen tot soms 

zelfs weken school. Dat hoort erbij en dat komt ook altijd goed. De situatie is nu een stuk extremer 

en ook voor een verkoudheid moeten kinderen thuis blijven, maar ze lopen niet 1,2,3 enorm achter.  

En….ziek is ziek! Alles wat hierboven beschreven staat gaat over kinderen en leerkrachten die zich 

goed voelen, maar niet op school kunnen zijn.  
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Schoolwapps 

 Sinds het begin van het schooljaar gebruiken we de app SchoolWapps. Ons streven is om alle 

schriftelijke communicatie zoveel mogelijk via SchoolWapps te laten verlopen. Dat betekent dat we 

steeds minder brieven meegeven en dat het mailen ook grotendeels vervangen wordt door een 

bericht via SchoolWapps. Het bevalt ons tot nu toe erg goed en we hopen dat u dezelfde positieve 

ervaring hebt. Zijn er dingen die (nog) niet naar wens gaan dan horen wij het heel graag, zodat we er 

mogelijk een oplossing voor kunnen vinden.  

SchoolWapps heeft verschillende onderdelen en we hebben voor u op een rijtje gezet hoe we die 

inzetten. 

 

Tijdlijn 

Hierop plaatst de leerkracht berichten die bestemd zijn voor alle ouder(s)/verzorger(s) van de groep. 

Berichtjes over activiteiten, foto’s, herinneringen voor het meenemen van spullen, etc. De leerkracht 

kan bijvoorbeeld ook via een tijdlijn bericht met ‘inschrijving’ inventariseren wie mee kan rijden bij een 

uitje.  

Ook berichten die voor alle groepen bestemd zijn worden op de tijdlijn geplaatst, zoals bijvoorbeeld de 

nieuwsbrief en algemene mededelingen.  

Bij het openen van een PDF bestand of andere bijlagen kan het soms zijn dat SchoolWapps 

toestemming vraagt om bepaalde gegevens of een locatie te mogen gebruiken. Wilt u deze 

toestemming niet geven, maar wel de bijlagen lezen, dan is de oplossing om in te loggen op de 

computer en het vanaf daar te lezen (https://schoolwapps.net). 

Berichten 

Deze module is een combinatie tussen e-mail en Whatsapp: berichten kunnen een-op-een, in kleine of 

in grote groepen worden gestuurd, afhankelijk van het doel en de inhoud.  

Vanaf nu zullen we u zoveel mogelijk op deze manier een bericht sturen. U kunt ons ook via deze 

functie een bericht sturen. Wanneer het gaat om hele uitgebreide berichten met bijvoorbeeld 

beveiligde bijlagen dan kan het zijn dat we er toch nog voor kiezen om te mailen. We gaan er de 

komende weken achter komen wat op welke manier het prettigst werkt. Het uitgangspunt is in ieder 

geval om alle communicatie zoveel mogelijk via SchoolWapps te laten verlopen.  

Gesprekken  
Met deze module kunnen oudergesprekken digitaal ingepland worden. De leerkracht stelt de 

beschikbare tijden in en u kunt vervolgens zelf een geschikt moment kiezen. We hebben het de 

afgelopen maand getest in groep 7 bij het plannen van de talentgesprekken en dat werkte goed. We 

hebben meteen wat aandachtspunten kunnen opschrijven voor de toekomst en hebben besloten de 

gespreksronde in november voor alle groepen met een digitale inschrijving te gaan doen. U krijgt hier 

t.z.t. uitleg over en een uitnodiging voor.   

Kalender 
De komende weken zal de kalender van SchoolWapps de kalender op de website gaan vervangen. 

De activiteiten per klas, de schoolactiviteiten, de studiedagen en de vakanties komen in de agenda te 

staan. Vanaf de herfstvakantie mag u er vanuit gaan dat de SchoolWapps agenda up-to-date is.  

Absentiemeldingen 

Vanaf nu kunt u uw kind(eren) digitaal afmelden. Op het moment dat u een melding doet krijgt de 

leerkracht daar ook een melding van. Ziekmeldingen ontvangen wij graag ’s ochtends op tijd, uiterlijk 

om 8.25 uur. Wilt u altijd een reden invullen als u uw kind digitaal afmeldt? Natuurlijk mag u ook 

gewoon blijven bellen naar school, we snappen dat het persoonlijke contact juist heel prettig kan zijn.  

Privacy instellingen 

Nog niet voor alle leerlingen zijn de privacy-voorkeuren ingesteld. Wilt u dat zo snel mogelijk doen? 

Daarmee houden we ons aan de AVG wetgeving. 

U gaat hiervoor in de app naar het menu links bovenaan. Kies voor ‘mijn instellingen’ en dan voor ‘mijn 

privacy instellingen’. Daar kunt u de privacy vragen beantwoorden.  

Notificaties 

U kunt zelf instellen wanneer u een melding van een bericht wilt ontvangen. Wij willen u vragen om in 

ieder geval in te stellen dat u een melding krijgt van een spoedbericht, omdat het in een enkel geval 

nodig kan zijn dat wij u allemaal zo snel mogelijk bereiken. Kiest u ervoor om de andere meldingen uit 

te zetten, dan vragen we u om regelmatig te kijken of er berichten geplaatst zijn die voor u van belang 

zijn, zodat u goed op de hoogte blijft.  

 

 

https://schoolwapps.net/
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In deze bekende rubriek van onze nieuwsbrief staan de data van 

de komende evenementen. U kunt ze dan opnemen in uw 

agenda.  

Talentgesprekken groep 7 week 37 en 38 

Studiemiddag onderbouw vrijdagmiddag 18 september 

Ouderavond groep 6 dinsdag 22 september 

Cito toetsafnames week 39,40,41 (vanaf 21 sept). 

Oud papier container bij school 30 september en 1 oktober 

Werelddierendagviering vrijdag 2 oktober 

Agenda 

E-mail: 
info@delangewieke.nl 
Internet: 
www.delangewieke.nl 

Colofon 
Dit is een uitgave van  
KBS ‘De Langewieke 
Eindredactie: 
Nicky Wolthuis 
 

 

Bijlagen bij deze nieuwsbrief 

 

1. Flyer Jubal 

2. Gonnie en Gijsje in de 

Gashouder 

 

 

 


