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Nieuwsbrief week 12 

 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Wij leven in een onwerkelijke tijd. Niets is meer zoals het was. Alles gaat en moet anders. Zo 
ook op het kindcentrum. Op de Sint Jan zijn wij de afgelopen week bezig geweest om het les-
geven op afstand, het thuisonderwijs te realiseren. Per unit is er gekeken wat handig, zinvol 
en nuttig is. Ophaalmomenten zijn ingelast, online is werk klaargezet en we zijn bezig een 
nieuwe leeromgeving in te richten voor de leerlingen.  
 
Microsoft Teams 
In de toekomst maken wij meer en meer gebruik van Micrososft Teams. Een handig middel 
om op afstand in verbinding te blijven, bestanden te delen en te communiceren zonder per-
soonlijk contact. Uw kinderen kunnen inloggen met hun Blosseplein-account.  
Om in Teams te komen moeten zij inloggen in de office365.com omgeving. Hieronder een 

stappenplan hoe je als leerling daar komt.  

➢ Je gaat naar office.com  

➢ Je klikt op aanmelden  

➢ Je vult in voor.achternaam@blosseplein.nl (zonder tussenvoegsel zoals van de) 

➢ Jouw wachtwoord is: Plein geb.dag geb.maand  (v.b. Plein2808)  

➢ Ingelogd? Ga naar outlook, hier vind je de uitnodiging voor het groepsgesprek. 

 
Contact met het team 
Het hele team (onderwijs en opvang) is dagelijks beschikbaar om uw vragen te beantwoor-
den. In de ochtend is de taskforce Sint Jan (directie, IB en leerkrachten) bereikbaar via het 
schoolnummer. Verder kunt u met uw vragen altijd ook via de mail terecht bij de leerkracht. 
De noodopvang draait elke dag en zorgt voor kinderen waarvan de ouder(s) aan de slag moe-
ten gaan om wederom anderen te helpen. Dat is de situatie van nu. In het geval van een lock-
down krijgt u opnieuw bericht omtrent de communicatie. 
 
Eindtoets groep 8 
Inmiddels is ook duidelijk dat de eindtoets voor groep 8 vervalt.  We gaan ervan uit dat het 
effect hiervan gelukkig behoorlijk klein zal blijven. 
 
Thuiswerken in deze uitzonderlijke situatie 
(Gedeeltelijk gekopieerd en vertaalt van een leraar in de VS) 
U hebt waarschijnlijk de neiging om een strak minuut tot minuut rooster te maken voor uw 
kind(eren). U hoopt op uren leren, online oefeningen, experimenteren en boek verslagen.  
Vergeet u daarbij niet, onze kinderen zijn net zo bang als wij op dit moment. Ze horen niet al-
leen alles wat er gebeurt, ze voelen ook onze constante spanning en angst. Ze hebben nog 
nooit zoiets meegemaakt. In eerste instantie lijkt het heel aantrekkelijk. Vier weken vrij, zon-
der school.... Maar ook zonder vrienden en vriendinnetjes... Daar zijn ze niet op voorbereid. 
Dit soort situaties kunnen leiden tot meer boosheid of protest, omdat zij niets ‘normaals’ 
meer kunnen doen. Misschien laten ze soms gedrag zien dat tot nu toe niet bekend is bij u. 
Wees gerust dat is normaal onder deze omstandigheden. 
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Waar kinderen nu behoefte aan hebben is om zich veilig en geliefd te voelen. Het idee heb-
ben dat het allemaal goed gaat komen. Soms moet u daarom misschien dat ‘les- rooster’ even 
laten vallen en even buiten gaan spelen of met uw kind wandelen. Bordspelletjes spelen en 
films kijken. Lekker samen experimenteren, een boek lezen of voorlezen met het hele gezin. 
Lekker onder een deken knuffelen en helemaal niets doen. 
Als we weer terug zijn in het klaslokaal, gaan we hun koers corrigeren en hun tegemoetko-
men op hun niveau. Ze komen er wel weer. Heb vertrouwen in ons en in uw kind! 
Wij willen u nog iets meegeven: als dit allemaal afgelopen is, is de mentale gezondheid van 
uw kind veel belangrijker dan hun academisch niveau. En hoe zij zich nu voelen zal ze veel lan-
ger bijblijven dan wat ze precies gedaan hebben in deze drie á vier weken! 
Stay safe! 
 
Hierop aansluitend nog een bericht van de boswachter (nieuwsbrief@e.staatsbosbeheer.nl). Op 
de website van NatuurWijs staan 100+ natuuropdrachten! Van het weekend krijgen we mooi 
weer. Het ideale moment om met uw kind de natuur opnieuw te ontdekken. 
  
 

Het zal vast nog even aanhouden. 
Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het kindcentrum.  
 
Voor meer informatie of vaak gestelde vragen i.v.m. coronavirus adviseren wij u om te kijken 
op de website van Blosse. www.blosse/corona.nl 
 
 

Houd moed en 1,5 meter afstand        
 

Namens het team van de Sint Jan 
Marion Kramer en Simone Rock 
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