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Lockdown
Zoals u waarschijnlijk uit het nieuws heeft vernomen, is de lockdown voor het basisonderwijs met
een week verlengd. De mogelijkheid bestaat dat het nog langer gaat duren. We hebben helaas nog
geen informatie wanneer we weer open kunnen gaan. Uiteraard houden wij u hiervan op de hoogte!
Aanstaande maandag 18 januari verwachten we de kinderen op school volgens onderstaand rooster
om het nieuwe werk op te halen. Vergeet u niet het gemaakte werk weer mee te geven?
De weektaken van groep 1-2 worden meegegeven aan broertjes of zusjes. Heeft uw kind geen
broertjes of zusjes? Dan kunt de weektaken ophalen tussen 9.00 uur en 12.00 uur bij het raam van
de klas.
Hoofdingang:
9.00 - 9.45 uur
groep 7 en groep 4
11.00 - 11.45 uur groep 3
(groep 8 krijgt les op school)
Plein achter:
9.00 - 9.45 uur
11.00 - 11.45 uur

groep 5
groep 6

Voor de aankomende week gelden dezelfde afspraken met betrekking tot de online lessen. Het is van
belang dat u weet dat de leerkrachten de kinderen online verwachten voor instructie op tijdstippen
die de leerkrachten aangeven. We vinden het belangrijk om alle kinderen te ontmoeten via teams.
Wanneer dat niet kan, wordt u verzocht dit te melden bij de eigen leerkracht.
We zijn ons er van bewust dat het thuisonderwijs van
alle betrokkenen een hoop inspanning vraagt en dat het
niet altijd even makkelijk is. We zijn dan ook heel trots
op alle leerkrachten, leerlingen, ouders en anderen
mensen die betrokken zijn bij het thuisonderwijs om het
tot een succes te maken. Nog even volhouden dan
kunnen we hopelijk snel alle kinderen weer op De
Botteloef verwelkomen!
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Nieuwe MR leden
Onze medezeggenschapsraad is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en leerkrachten
meedenken over het beleid van de school.
Het afgelopen jaar verlieten 2 ouders de MR omdat hun termijn er op zat. We hebben 2 nieuwe
leden die graag willen meedenken. Zij stellen zich hieronder aan u voor:
Mijn naam is Fatima ait Messaoud, moeder van 3 kinderen. De jongste
Nouhaila zit op de Botteloef in groep 5.
Wat ik leuk vind in de MR is dat leerkrachten en ouders zich gezamenlijk
kunnen inzetten voor de belangen van de kinderen, ouders, personeel en het
onderwijs. Ik vind het belangrijk om als ouder mee te denken en te praten
over onderwerpen die betrekking hebben op het beleid van de school.
Daarnaast vind ik het erg interessant om meer over het onderwijs te weten
te komen.
Mijn naam is Zeynep Gedik-Tas, 47 jaar en al 41 jaar woonachtig in
Amsterdam.
Ik ben de trotse moeder van zes kinderen. Ik heb werkervaring als
onderwijsassistente en sinds kort ben ik op De Botteloef werkzaam als
overblijfmoeder, voornamelijk in de onderbouw. Ik vind het een eer om
mijzelf MR-lid van deze prachtige school te mogen noemen.

Gymlessen
De gymlessen voor de groepen 3 t/m 8 zullen zodra de school weer open gaat op de dinsdag en
vrijdag plaatsvinden.
Dit betekent dat de kinderen voortaan op vrijdag (ipv maandag) hun gymkleren mee naar school
moeten nemen.
Denkt u er nog even aan dat alle sieraden tijdens de gymles af moeten? Het makkelijkste is het om
deze op zowel dinsdag als vrijdag thuis te laten.
Heeft u ook al de online lessen van meester David gezien? Vanuit huis heeft hij vele filmpjes
opgenomen om de kinderen thuis te laten bewegen. We hopen dat de kinderen hier lekker mee aan
de slag gaan! Meester David - YouTube
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Schoolapp
Fijn dat bijna alle ouders de schoolapp al gebruiken. U ontvangt alle berichten snel
en gemakkelijk via uw mobiele telefoon. Gebruikt u de schoolapp nog niet? Wilt u
dit dan doorgeven door een e-mail te sturen naar: j.bording@askoscholen.nl
Juf Jolanda neemt dan binnenkort contact met u op om te kijken of wij u verder
kunnen helpen.

Het online onderwijs in beeld!
We zijn trots op alle kanjers die thuis zo hard aan het werk zijn! Hier volgen er een aantal:

Adam, Ertugrul en Djahmyah zwaaien elkaar even gedag in
groep ½ A

Suheyla uit groep ½ B maakt thuis een verrekijker van wc
rollen
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Pinguïns knutselen in groep 3

Juf Jenny tijdens het online
lesgeven aan groep 4

Juf Annemiek is blij dat ze groep 5
weer even online kan zien!

Bilal uit groep 5 in opperste
concentratie!

Groep 4 speelt met de hele klas het spelletje
zoek de 5 verschillen.

De kanjers uit groep 5!

Ook de kinderen uit groep 6 zijn dagelijks hard aan het werk om weer een hoop bij te leren!
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Goed zo Haazhen!

Er worden ook Engelse lessen en
knutselopdrachten gegeven

Enes uit gr 6 is hard bezig met zijn rekentaken

De juffen krijgen ook regelmatig berichten van de kinderen. Juf Susanne kreeg een berichtje van Mina uit groep 7

Een leerling uit groep 7 beschrijft het thuisonderwijs

Omdat groep 8 binnenkort adviezen krijgt voor het Voortgezet
onderwijs komen zij elke dag van 10.00-12.00 uur naar school. De
groep is vanwege de grootte gesplitst dus juf Natascha en juf Linda
komen elke dag naar De Botteloef om deze toppers les te geven!
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