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Nieuws uit groep 1, 2, 3 en 4

Online lessen
Het is weer zover, we zijn weer overgaan op de online lessen. Maar ondanks alles maken we er weer wat
van in de onderbouw! Zo zijn er al 2 gekke tantes in de online les geweest. (Of waren dat nu toch juf Petra
en juf Germa?) Ook gingen we allemaal verkleed alsof we de Elfstedentocht gingen schaatsen, wel 200
kilometer lang! Verder hebben we een brandoefening gedaan dus hupsakee allemaal naar buiten met je
Chromebook!
We beginnen elke ochtend even gezellig met kletsen en vaak zijn dan onze broertjes en zusjes er ook bij.
Ook delen we dan altijd even de nieuwtjes.
Wist u dat?
•

Er een brugleuning kapot is gereden door een vrachtwagen.

•

Twee kippen een nieuw kippenhok hebben.

•

We soms bij oma zijn maar ook wel eens thuis.

•

Dat er ergens een klein vogeltje woont wat tussen onze lessen loopt te fluiten.

•

Er een nieuwe radio is, waarop we allemaal kunnen dansen in de pauze.

•

Dat er zelfs in de pauze wordt gewerkt: straten met opa.

•

Er een huis is met wel heel erg veel deuren.

•

Regelmatig wordt gewerkt op het kantoor van papa.

•

We heel veel huisdieren zien, van klein tot heel groot.

•

Er een hond is die trap kan lopen en van voorlezen houdt.

•

Je in de pauze heel veel rondjes rond je huis kunt rennen.

•

We zelfs de voederwagen bij oma kunnen zien.

•

Onder onze lessen een badkamer wordt gesloopt, maar ook weer wordt opgebouwd.

•

De koster druk bezig is op school, wij daarvan veel geluiden horen, maar het niet kunnen zien.

•

Juf Germa een bureau heeft wat omhoog en omlaag kan.

•

Er ergens ineens een hele berg zand voor de deur lag.

•

We verjaardagen vieren met het raam open, zodat iedereen het kan horen.

•

We tijdens het voorleesontbijt samen hebben ontbeten in pyjama en geluisterd hebben naar
verschillende prentenboeken die werden voorgelezen.

Het is een moeilijke tijd maar samen gaan we het redden!

Nieuws uit groep 6, 7 en 8

De plannen van Junior
Junior
In overleg met de ouders van Junior hebben zij onderstaande tekst aangeleverd om zo een update te
geven over hun plannen.

“Beste mensen,
Wat was het afgelopen jaar een raar jaar. Voor ons, ook omdat wij na jarenlang in Zweden te hebben
gewoond, het plan opgevat hadden om weer terug te keren naar Nederland.
Voor onze zoon Junior waren wij op zoek naar een school die de warmte en de kleinschaligheid zoals
hij die ook kende in Zweden, uitstraalde.
Wij wonen in Zwolle, een stad die de laatste jaren groter en groter gegroeid is.
En net daarbuiten vonden wij een school, CBS Mastenbroek, die precies leek te passen in het beeld
wat wij van een school hadden.
Helaas heeft Junior door de uitbraak van Corona de school fysiek nooit bezocht, maar ook al was het
dan onderwijs op afstand, voelden we zelfs op afstand de warmte en betrokkenheid van de school.
Diezelfde parameters vonden/vinden we helaas niet in Nederland.
Voor ons was het de mentaliteit van de mensen die er op dit moment voor een groot gedeelte heerst,
niet bepaald aanspreekbaar.
Vaak moesten we bij onszelf bekennen dat, nadat we 7 jaren niet in Nederland hadden gewoond
enkel af en toe even bezocht, ons beeld van Nederland bijgesteld moest worden.
Of was het juist dat we in de jaren in Zweden anders gewend waren geworden?
Hoe dan ook, we zitten nu in een spagaat: zo gauw het zich weer toelaat, reizen we weer terug naar
Zweden om zeker te zijn dat wij ons niet vergissen en wellicht dezelfde mentaliteit van egocentrisch,
lak hebben aan regels, geagiteerd zijn, nu ook meer opgang kent in Zweden.
Al dan niet het gevolg van Corona.
In onze beleving is dit niet zo! En ook al is het de Nederlandse media die doet voorkomen dat, als het
gaat om lockdown-regels, het in Zweden niet zo nauw genomen wordt, kunnen wij in ieder geval
duidelijk stellen dat dit allerminst zo is.
Toen wij in het voorjaar 2020 terugkeerden vanuit Zweden naar Nederland en wij heel verbaasd
aankeken tegen de opvattingen in Nederland wat betreft Zweden, ontdekten we al gauw dat deze
regels dezelfde waren, met uitzondering dat de regels in Zweden strikter opgevolgd werden maar
vooral dat dit in Zweden gebeurde vanuit de mensen zelf zonder oplegging van de overheid en met
een grote mate aan zelfdiscipline.
We gaan terug; of we daar nu definitief zullen blijven, weten we nog niet. Wel zijn we dankbaar voor
de periode en de coaching en support die wij mochten ontvangen en nog steeds blijven ontvangen al
is het op afstand, tot einde van het schooljaar van CBS De Mastenbroek.
En dan gaat onze dank vooral uit naar Klaas Mijnheer en Erwin Doorneweerd waar we een prettige
en open communicatie mee hebben gehad en nog steeds hebben waardoor Junior het lesmateriaal
kan volgen die hij nog nodig heeft om het Nederlands primair onderwijs goed af te sluiten.
Een warme groet aan iedereen, ook namens Junior.
Familie van den Belt”

Aanmelding leerlingen
Voor ons is het belangrijk om eind januari te weten hoeveel kinderen er het komende schooljaar
gaan instromen i.v.m. de planning en klassenverdeling. Het betreft kinderen die tot en met 1
oktober 2022 4 jaar hopen te worden. Een voorlopig inschrijfformulier kan worden opgevraagd
via jenny@cbsmastenbroek.nl. Kent u families uit uw omgeving met kinderen in deze leeftijd,
dan kunt u ze hier ook op wijzen.

Even voorstellen
Hallo, mijn naam is István.
Ik ben 11 jaar oud en ik kom uit Oekraïne. In de zomer en de winter vier
ik mijn vakanties altijd in Nederland bij Lotte. Ik ga dan met een hele
groep kinderen met de bus met Europa Kinderhulp mee. Vanwege
Corona woon ik nu wat langer bij Lotte. Waarschijnlijk tot 31 maart.
Daarom zit ik nu in Mastenbroek op school.
Ik vind het leuk in Nederland. Het leukst vind ik dat er heel veel mooie
auto’s in Nederland zijn en dat ik hier kan voetballen.
Groetjes István

Wijzigingen door de lockdown
In verband met de lockdown gaat het overal anders dan normaal. Dat is op school ook zo. We hebben
voor u de volgende opsomming:
-De Cito-leerlingvolgsysteemtoetsen kunnen we pas afnemen als de kinderen weer op school zijn. We
zullen dan een week marge nemen en dan pas beginnen met de toetsen van rekenen. In de week daarna
zullen we met de kinderen een gesprekje voeren over de persoonlijke doelen op rekenen voor de komende
periode. De overige leerlingvolgsysteemtoetsen zullen we vanaf de derde week na de lockdown afnemen.
-Twee weken na de laatste toets plannen we de 10-minutengesprekken en twee weken daarna geven we
de talentmap mee. Tegen die tijd zullen we de datums doorgeven. De 10-minutengespekken van 8 en 9
februari gaan dus niet door en de talentmap wordt niet op 19 februari meegeven. Als u tussendoor vragen
heeft, kunt u contact opnemen met de leerkrachten.
-De ouderavond slaan we dit jaar over. Het bezoek aan een agrarisch bedrijf verschuift naar later dit
schooljaar. Met de schoolfotograaf maken we een nieuwe afspraak.
Hopelijk kunnen we 8 februari weer naar school.

Intussen is Jan Kamphof in samenspraak met schildersbedrijf Zielman begonnen aan het schilderen van
de kleuteringang. Jan bood aan om zijn uren van de schoolschoonmaak anders op school in te zetten en
opperde om te gaan schilderen. We zijn daar erg blij mee.
In de mail hebben we het al een paar keer genoemd. We zien dat de leerlingen elke ochtend trouw de
online lessen volgen en de resultatenmonitoren tonen aan dat de meeste lessen goed worden gemaakt.
Als het een keer niet lukt, wordt dat bijna altijd goed aan school doorgegeven. Regelmatig wordt er even
met een ouder gebeld, gemaild of geappt. Schroom niet om dat te blijven doen.
We zijn er trots op hoe “onze” ouders en kinderen met deze situatie omgaan.

