
 

NIEUWSBRIEF 

 

  

 

 

 

Online onderwijs in lege klassen    

 

Het online onderwijs draait op volle toeren op obs Piet Mondriaan. In alle groepen organiseren de 

leerkrachten wekelijks zowel klassikale Meets als individuele Meets met leerlingen. Op die manier houden 

we alle leerlingen goed in beeld en is er ruimte voor sociale interactie tussen de kinderen en de leerkracht 

en tussen de kinderen onderling.  

In groep 1 t/m 4 kunnen ouders samen met hun kind een dagprogramma opstellen aan de hand van de 

aangeboden onderdelen. In de groepen 5 t/m 8 loggen de leerlingen elke ochtend in en doorlopen het 

programma met live instructies en begeleiding van de leerkracht. Ook de lessen van de projectgroep, de 

lessen vanuit de corona subsidie en de begeleiding van de remedial teacher vinden online doorgang.  

Wij zijn blij dat u als ouder zo betrokken bent bij de school en uw kind begeleidt en ondersteunt bij het 

online onderwijs. Dat dit niet altijd gemakkelijk is, begrijpen wij heel goed. Mocht u vragen hebben, hulp 

nodig hebben of heeft u suggesties om het online onderwijs nog beter te maken, 

dan horen wij dat graag.   

 

Leuke activiteiten 

De leerkrachten worden steeds creatiever in het verzinnen van leuke online opdrachten.  



 

In het kader van de landelijke voorleesdagen lezen de leerlingen van de groepen 3 om de beurt voor aan 

de leerkracht. De leerlingen van de groepen 1-2 mochten een foto opsturen van hun ontbijt en 

lievelingsboek.  

 

In de hogere groepen worden de wereldoriënterende lessen van Blink gegeven, waarbij de leerlingen in 

break-out rooms samen kunnen werken aan de opdrachten. In de groepen 8 staan lessen EHBO op het 

programma. En de vakdocenten bewegingsonderwijs en muziek maken filmpjes om de leerlingen aan te 

zetten tot bewegen en muziek maken.   

 

Noodopvang 



 

 

In de noodopvang begeleiden we dagelijks rond de 55 kinderen die ofwel ouders in een cruciaal beroep 

hebben of extra ondersteuning nodig hebben. We verdelen deze leerlingen steeds in 5 groepen 

(2 groepen 1-2, een groep 3, een groep 4 en 5 en een groep 6 t/m 8). Dit om niet teveel leerlingen 

gelijktijdig bij elkaar te hebben en om ze zo optimaal mogelijk te kunnen begeleiden.  

Aanvragen voor de noodopvang kunt u doen via noodopvang@obspietmondriaan.nl  

Wij verzoeken u om alleen van de noodopvang gebruik te maken als het echt niet anders kan. 

 

 

Welkom Terug Lunch 

  

 

 

Zodra de school weer open mag, organiseren wij een Welkom Terug Lunch in alle groepen. 

Binnenkort hoort u hier meer over. 

 

Nieuwe start, nieuwe boeken 

mailto:noodopvang@obspietmondriaan.nl


 

 

De ouderraad stelt 350 euro beschikbaar voor de aanschaf van nieuwe (voor)leesboeken. 

Waarvoor veel dank!  

Onze leescoördinator staat te popelen om de mooiste boeken uit te zoeken. Zodra de leerlingen weer 

terug op school zijn, zullen wij ze uit deze nieuwe boeken gaan voorlezen. 

In een van de gangen is inmiddels een kast leeg gemaakt. Hierin zullen we de boeken aansprekend gaan 

presenteren met als doel de leerlingen te stimuleren om de boeken zelf te gaan lezen en er met elkaar 

over te praten. 

 

 

Sporthuis Abcoude 

 

 

Op 9 januari is het nieuwe Sporthuis Abcoude officieel online geopend. Het is een prachtig complex 

geworden met een zwembad en een sporthal. Vanaf het moment dat de school weer open gaat, zullen 

onze gymlessen hier gaan plaatsvinden. Meer informatie over halen/brengen op de nieuwe locatie volgt 

binnenkort.  



 

 

Via onderstaande link kunt u alvast een kijkje nemen in het Sporthuis Abcoude 

(de rondleiding begint vanaf minuut 16:28) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fdE6ViNfLaA&feature=youtu.be 

 

 

Bedankje van de voedselbank De Ronde Venen 

In december heeft de Piet Mondriaan de voedselbank in De Ronde Venen ondersteund en u en uw 

kinderen hebben daar geweldig bij geholpen. Hieronder een bedankje van de voedselbank.  

  

 

 

2020 was voor iedereen een bijzonder jaar. 

Daarom waren we als voedselbank zo blij dat de school in december producten wilde inzamelen voor onze 

cliënten.We krijgen nu, 2 weken na de feestdagen, nog steeds zeer veel positieve reacties over ‘’het 

pakket’’ wat ze op 24 december mochten ontvangen. 

 

Ondanks de financiële armoede waar de gezinnen in zitten hebben ze toch ook een mooie kerst gehad 

met lekkere dingen, juist ook voor de kinderen. Het was heel mooi om te zien hoeveel er nog binnen is 

gekomen. Want ook de school had ineens te maken met een sluiting door de nieuwe maatregelen van de 

overheid. 

Namens cliënten, bestuur en vrijwilligers wil ik de kinderen, leerkrachten en ouders bedanken voor deze 

fantastische bijdrage. 

Voedselbank De Ronde Venen 

 

 

Nieuws van Ouders Lokaal 

 

 

Mini Enquête voor ouders 

https://www.youtube.com/watch?v=fdE6ViNfLaA&feature=youtu.be


 

Dit jaar wil Ouders Lokaal (samen met andere organisaties) zich gaan inzetten de stress onder jongeren te 

verminderen. Deze loopt namelijk zorgwekkend op onder onze jongeren. Bijna één op de drie jongeren 

tussen de 12 en 18 jaar ervaren druk om aan hun eigen of andermans verwachtingen te voldoen 

(prestatiedruk). Maar ook jonge kinderen en jongvolwassenen ervaren steeds meer psychische klachten. 

Kinderen verdienen een plezierige, ontspannen en gelukkige jeugd, welke een goede basis vormt voor de 

rest van hun leven. Hiervoor is het nodig dat jongeren op een gezonde manier leren omgaan met druk, 

verwachtingen, eisen, en sociale normen. Voordat we aan de slag gaan willen we eerst jouw mening als 

ouder hierover horen. Wat is er volgens jou nodig?  Via deze link worden je 2 vragen gesteld, kun je deze 

beantwoorden? Alvast dank!  

  

Aankomende activiteiten 

Maandagavond 25 januari: Zoom Workshop Social Media en Verantwoord 

Gamen: https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/zoom-workshop-social-media-en-verantwoord-gamen 

Woensdagavond 27 januari: Opvoeden na Scheiding     

https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/praat-lokaal-opvoeden-na-scheiding-2 

Maandagavond 1 februari: Zoom Workshop Thuisonderwijs en 

Huiswerk: https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/zoom-workshop-thuisonderwijs-en-huiswerk 

Maandagavond 1 februari: Praat Lokaal Autisme: 

https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/zoom-praat-lokaal-ass 

  

 

Fun Learning English 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTtrUGcCLSkle_kgv-6SXphCGoSs8-E0mhK5ZULBuhRm_pvw/viewform?usp=sf_link
https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/zoom-workshop-social-media-en-verantwoord-gamen
https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/praat-lokaal-opvoeden-na-scheiding-2
https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/zoom-workshop-thuisonderwijs-en-huiswerk
https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/zoom-praat-lokaal-ass


 

"Fun Learning English is offering fun, educational, online English lessons to all primary school children 

during the school closure.  

For more information regarding prices and availability please email info@FunLearningEnglish.nl or call 

06-5124 2564. 

Have FUN Learning English!” 
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