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Onderwijs op afstand
Allereerst de beste wensen voor 2021!
Geen prettig begin van het nieuwe jaar. De Lock down is een feit en de kinderen krijgen weer les op afstand.
Gelukkig zien we dat veel ouders en kinderen ervaring hebben opgedaan en loopt het thuisonderwijs goed.
Van u wordt niet verwacht dat u alle taken van de leerkrachten overneemt. U kunt uw kind het best
ondersteunen door voor structuur te zorgen. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat er een vast dagritme is,
dat de kinderen aan de slag kunnen en alle materialen klaar hebben liggen, of dat ze een eigen werkplekje
hebben.
Respect voor alle ouders, kinderen en leerkrachten die dit mogelijk maken. Jullie zijn kanjers! Mocht u geen
pakket hebben ontvangen, horen wij het graag.

Trefwoord
Week 1 t/m 3 (4 t/m 22 januari): Horen
Inhoud: Geluiden en de menselijke stem; aandachtig en kritisch luisteren; dovenmansoren of een gewillig oor.
Bijbel: De doop van Jezus (Lucas 3, 1-22); Jezus in de tempel (Lucas 2, 41); De splinter en de balk (Matteüs 7,
1); Luisteren naar valse profeten (Lucas 11, 44); Huis op de rots (Lucas 6); Parel en schat in de akker (Matteüs
13, 45).

Het werken vanuit de relatie is een van de belangrijkste pijlers van ons onderwijs. De relatie tussen kind,
leerkracht en ouders is essentieel voor een succesvolle ontwikkeling. Ons onderwijs wordt aangeboden via
Microsoft Teams. Hierin wordt, vanaf leerjaar 3 dagelijks gestart met een instructiemoment (vanaf 09.00 uur).
Leerkrachten zorgen dat, bij aanvang van de dag, het werk voor de kinderen klaarstaat in Teams.
In de groepen 3 t/m 8 is de mogelijkheid tot vragen stellen middels Microsoft Teams (videobellen/
vergaderen) of de chatfunctie in Weektaak..
In de dagplanning staat te lezen wanneer de leerling voor een instructie online moet zijn. De leerling wordt
geacht 10 minuten voor aanvang in te loggen.

Groep 1 & 2
Huis-tuin-en-keuken schrijfoefeningen voor kleuters
Wil je met je kleuter oefenen met leren schrijven? Focus dan niet te veel op letters en cijfers schrijven. Dat komt
in groep 3 wel. Voor kleuters is het veel belangrijker dat ze een goede motoriek ontwikkelen, dat legt de basis
voor het schrijven.
Leren schrijven lukt alleen als de fijne motoriek van je kind voldoende is ontwikkeld. In de kleutergroepen wordt
daar op school veel aandacht aan besteed. Maar thuis valt er minstens zo veel te oefenen.











Kliederen met scheerschuim: spuit de tafel vol met scheerschuim en laat je kind daar met de vingers in
tekenen en lijnen en patronen trekken.
Laat je kind zelf tandenpoetsen (wel napoetsen) en haren kammen.
Stimuleer je kleuter zijn eigen brood te smeren en drinken in te schenken. Dat scheelt jou (na een tijdje)
ook weer in de ochtendstress.
Ook goed voor de tafelmanieren: netjes proberen te eten met mes en vork.
Niet goed voor de tafelmanieren, maar wel voor de fijne motoriek: eten met je handen. Rijst of
doperwten één voor één oppakken – een uitdaging!
Was ophangen. Voor het openknijpen van de knijpers is enige kracht nodig. Waarschijnlijk hangt de
gewone waslijn te hoog en is het wasgoed te groot. Span een waslijn op ongeveer een halve meter
boven de grond en laat je kind poppenkleertjes of zakdoeken ophangen.
Schroeven draaien boor een paar gaten in een plankje en laat je kind proberen daar schroeven in te
draaien met een schroevendraaier
Geef je kind een tijdschrift om plaatjes uit te knippen. Eventueel kan hij/zij er een mooie collage van
maken.
Pepernoten bakken. Het kneden van het deeg en er kleine bolletjes van maken is een perfecte oefening.

Beste ouders en kinderen,

De afgelopen week hebben jullie materialen meegekregen om thuis in te
werken.
Zoals het nu lijkt, gaat de schoolsluiting langer duren dan maandag 18
januari.
Dat houdt het volgende dan in:
Maandag 18 januari 2021 krijgt uw kind uit groep 1 en 2 nieuwe taken en
materiaal.
Afhalen materiaal
We hebben besloten om het afhalen van de materialen wederom in vier
groepen te laten verlopen:
• 09.00 - 09.15 uur: leerlingen waarvan de achternaam begint met de letter A t/m F;
• 09.15 - 09.30 uur: leerlingen waarvan de achternaam begint met de letter G t/m L;
• 09.30 - 09.45 uur: leerlingen waarvan de achternaam begint met de letter M t/m S;
• 09.45 - 10.00 uur: leerlingen waarvan de achternaam begint met de letter T t/m Z.
 Wilt u zo vriendelijk zijn om een tas mee te nemen!
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om op maandag 18 januari 2021 de materialen op te halen, neem dan
contact op met de leraar van uw kind. Dit kan per mail of naar school bellen. Er wordt dan samen
gezocht naar een oplossing.
Voor vragen of opmerkingen kunt u ons mailen.

Ine: ine.vanderspoel@fiers.nu

Karin: karin.doldersum@fiers.nu

Antonette: antonette.verweij@fiers.nu
In de groepen 1 en 2 is er iedere week telefonisch contact tussen leerkrachten en leerlingen. U ontvangt
hiervoor een planning vanuit de leerkrachten. Voor deze groepen is er dus geen teamgesprek.

Groep 3 t/m 8
Manifesto
Beste ouders en leerkrachten van Manifesto,
Als eerste nog de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar!
We beginnen het jaar helaas met een lockdown. Waar de Manifesto groepen van Chrono al langer digitaal
onderwijs kregen moeten we binnen FIERS nu ook online. En dat is toch wel anders dan in de klas. Ook
volgende week zal dit weer het geval zijn. Wanneer er meer bekend is vanuit Den Haag over een eventuele
verlenging of beëindiging van de lockdown krijgen jullie natuurlijk nieuwe informatie over de invulling van de
Manifesto lessen.
Volgende week starten we weer om 9 uur en zullen we waarschijnlijk iets eerder klaar zijn. Zijn er in de
tussentijd vragen over het huiswerk dan kunnen de kinderen die stellen in de Manifesto Teams chat.
Tot volgende week online,
Groeten van Juf Corien.

10 dingen die je kind leert van puzzelen
Puzzelen is weer helemaal hip, maar bij kinderen was het maken van legpuzzels altijd al geliefd. Even
weg van het beeldscherm en helemaal opgaan in het maken van een mooie puzzel is tegelijkertijd
uitdagend en heerlijk ontspannend. En het is nog leerzaam ook.

1. Leren over de wereld
Allereerst is puzzelen voor kinderen een mooie manier om de wereld om hen heen te ontdekken. De
afbeeldingen op de puzzel nemen je mee naar nieuwe plekken en situaties. Niet voor niets is in elke kleuterklas

een keur aan thematische legpuzzels te vinden waarmee de kinderen stukje voor stukje op verkenning gaan in
de wereld.
2. Nieuwe woorden leren
Door samen te praten over wat er op de puzzel te zien is, leert je kind allerlei nieuwe begrippen en woorden. Bij
een puzzel over de brandweer bijvoorbeeld brandweerauto, brandslang, ladder en helm; bij een puzzel met een
tijger woorden als roofdier, jungle, katachtige. Daarnaast leert je kind ruimtelijke begrippen (onder, naast, …)
begrijpen en gebruiken.
Houten puzzels voor je kleuter

3. Vormen, kleuren en ruimtelijk inzicht
Voor jonge kinderen is het leren herkennen en sorteren van vormen een belangrijk onderdeel van hun
ontwikkeling. Puzzelen kan je kind helpen dit te leren. De stukjes moeten worden herkend en gesorteerd om de
puzzel goed in elkaar te kunnen leggen. Je kind moet goed letten op de vorm, grootte, kleur en details van de
afbeelding op het puzzelstukje.
Het zoeken naar het juiste puzzelstukje helpt de visuele discriminatie en het classificatievermogen en doet
bovendien een beroep op het ruimtelijk inzicht. Dat zijn vaardigheden die bijvoorbeeld ook nodig zijn bij het
leren lezen en bij rekenen.
4. Oog-handcoördinatie
Als je kind bezig is met omdraaien van stukjes, rangschikken, passen en weer weghalen, maken de hersenen
verbinding tussen handen en ogen. De ogen zien de puzzel, het brein stelt zich voor hoe de puzzel eruit moet
komen te zien en welke stukjes nodig zijn, of ze passen of juist niet. Vervolgens werken de hersenen, ogen en
handen samen om het juiste stukje te vinden, eventueel te draaien en het zorgvuldig in de puzzel te passen.
Al puzzelend oefent je kind zo de oog-handcoördinatie. Een goede coördinatie van de ogen en handen is nodig
bij het leren van het lezen en schrijven van letters en getallen.
5. Fijne motoriek
Net als de manier waarop de oog-handcoördinatie wordt getraind, bieden puzzels de mogelijkheid voor
kinderen om hun fijne motoriek te ontwikkelen. Puzzels voor jonge kinderen hebben meestal grote
puzzelstukken. Naarmate kinderen ouder worden lukt het steeds beter om kleinere puzzelstukjes te hanteren.
Bij het oppakken, draaien en passen van de stukjes moet je kind heel precieze, kleine bewegingen maken met
de onderarm, pols, hand en vingers. Dat vergt een goede fijne motoriek. Die heeft je kind nodig om te kunnen
leren schrijven en om een goed leesbaar handschrift te ontwikkelen.

6. Probleemoplossing en vindingrijkheid

Het maken van een legpuzzels is eigenlijk het oplossen van een probleem: hoe krijg je de stukjes zo
neergelegd dat ze allemaal in elkaar passen en samen een geheel vormen. Vals spelen is er niet bij (het past of
het past niet) en er zijn ook geen shortcuts om het probleem in een keer op te lossen. Je kind moet het
probleem zelf oplossen, op een logische manier nadenken, en vindingrijk zijn.
Een puzzel maken is niet altijd makkelijk. Af en toe moet je even stoppen en nadenken over hoe en waar de
verschillende stukjes passen. Soms kom je erachter dat een stukje toch niet goed ligt en moet je je fout
toegeven. Dit vergt kritisch denken en logisch redeneren. Elke keer als je kind een puzzel oplost, groeit het
zelfvertrouwen en worden er strategieën ontwikkeld om de volgende puzzel sneller op te kunnen lossen.
7. Plannen en tussendoelen stellen
Ervaren puzzelaars werken heel planmatig. Bijvoorbeeld: eerst de hoek- en randstukjes apart leggen van de
andere stukjes (ordenen). Dan de randen leggen. Vervolgens de andere stukjes sorteren op kleur of thema en
dan deel voor deel de puzzel maken.
Kinderen die beginnen met puzzelen, beginnen vaak gewoon ergens. Maar met lukraak proberen is het maken
van een puzzel een frustrerende bezigheid. Om een puzzel op een goede manier in elkaar te krijgen is het
belangrijk dat je kind een plan leert te maken en gericht aan de slag gaat met ordenen en sorteren.
Als ouder kun jij je kind daarbij op weg helpen. Kijk eerst eens samen naar puzzel: wat staat er allemaal op de
afbeelding? Met welke stukjes kun je het beste beginnen? Hoe kun je stukjes die je overhoudt sorteren en
ordenen zodat het oplossen van de puzzel makkelijker gaat?
Naarmate je kind meer puzzelervaring heeft, zal hij steeds planmatiger en gestructureerder te werk gaan. Vaak
ontwikkelen kinderen hun eigen persoonlijke puzzelvoorkeuren. De een kijkt vooral naar de kleuren of
afbeeldingen van de stukjes, de ander let meer op de vormen.
Welke strategie je kind ook kiest om de puzzel sneller en efficiënter te leggen, het komt altijd neer op planmatig
werken. Eerst dit, dan dat en tot slot... Dit helpt je kind om kleine doelen te leren bereiken als middel om een
groter doel te bereiken.
8. Geheugen en concentratie
Een van de strategieën die kinderen gebruiken om puzzels op te lossen is onthouden hoe de te maken
afbeelding eruit ziet en een ‘mentale administratie’ van de puzzelstukjes bij te houden. Zo moet je kind de
grootte, kleur en vorm van verschillende stukken onthouden terwijl hij of zij door de puzzel heen werkt. Als een
stukje niet past, legt je kind het opzij; maar hij moet wel onthouden waar het ligt zodat hij het kan terugvinden
als het nodig is. Dit versterkt het geheugen en is een prima oefening om je langer te concentreren.
9. Geduld en geluk
Het oplossen van een puzzel is een uitdaging, en het overwinnen van elke uitdaging vereist tijd en geduld. Door
langzaam door de puzzel heen te leren werken, ontwikkelen kinderen geduld. Ze leren ook om niet op te geven
en te blijven volharden totdat ze hun doel hebben bereikt.
Hand in hand met die uitdaging gaat de aanmaak van dopamine tijdens het puzzelen. Zelfs het goed
neerleggen van één puzzelstukje kan al een juichmomentje geven: je wordt beloond met dopamine, het
gelukstofje dat een belangrijke rol speelt bij het beloningssysteem in de hersenen. Dopamine geeft je een fijn
gevoel. Dat wil je vaker ervaren. Zo leidt die ene succeservaring vanzelf naar meer succeservaringen.
10. Puzzelen om te leren
Hoewel het onmogelijk is om met zekerheid te zeggen wie de legpuzzel heeft uitgevonden, wordt John
Spilsbury (1739-1769) vaak genoemd. Als leerling van een kaartenmaker produceerde hij rond 1760 de
allereerste legpuzzel: Europe Divided Into Its Kingdoms. Bedoeld als hulpmiddel om de topografie van Europa
te leren. Het idee sloeg enorm aan. De topografische puzzel kreeg overal ter wereld navolging. Van de kinderen
in het Britse koningshuis tot de jonge Abraham Lincoln – iedereen was dol was op het educatieve tijdverdrijf.
Pas in de twintigste eeuw kwamen er ook legpuzzels op de markt die niet bedoeld waren om topografie te leren.
Maar het idee van ‘leerpuzzels’ is nog altijd springlevend. Er is een keur aan educatieve puzzels over allerlei

onderwerpen. Maar de topografische legpuzzels zijn nog steeds het allerpopulairst, waarschijnlijk omdat ze zo
effectief zijn. De in stukjes verdeelde kaarten dienen hetzelfde doel als ze deden aan het einde van de
18e eeuw: het lastige vak topografie omzetten in een spel.
Hoeveel stukjes op welke leeftijd?
Het ene kind heeft in groep 1 nog veel moeite met een puzzel van 10 stukjes, een andere kan misschien al een
puzzel van 100 stukjes leggen. De vraag 'hoeveel stukjes is geschikt voor welke leeftijd' is dus niet zo makkelijk
te beantwoorden. Kijk vooral goed naar je eigen kind.
Globaal worden vaak deze aantallen aangehouden:
tot 3 jaar:
10 stukjes
4 jaar:
25 stukjes
5 jaar:
50 stukjes
6-8 jaar:
100 stukjes
9+ jaar:
500 stukjes
Tips voor kinderen die puzzelen moeilijk vinden
Als je kind moeite heeft met legpuzzels, probeer dan te beginnen met puzzels die eenvoudige, overzichtelijke
plaatjes hebben. Vermijd puzzels die te druk zijn, of die te veel vergelijkbare gekleurde items hebben. Help je
kind met puzzelen door de volgende stappen aan te leren:
- leg alle stukjes met de goede kant naar boven
- bekijk de afbeelding op de doos
- sorteer de stukjes: randstukjes apart leggen
- leg eerste de rand (begin bij de hoekstukjes)
- maak dan onderdelen van de puzzel
- combineer tot een geheel
Samen puzzelen, goed voor je social skills
Puzzelen kun je in je eentje doen, maar ook heel goed met meerdere personen. Samen een puzzel maken is
heel gezellig en het is ook nog eens een leuke manier om te ontdekken hoe je goed met iemand kunt
samenwerken.
Als kinderen samenwerken om een puzzel te maken, bespreken ze vaak waar een stuk naartoe gaat en
waarom, delen ze, verdelen ze taken en helpen ze elkaar, vooral bij het omgaan met frustraties. En als de
puzzel klaar is zijn ze samen trots op het bereikte resultaat.

Gymonderwijs op afstand organiseren voor kinderen die thuis zitten.
In de komende weken dat thuisonderwijs gegeven moet worden proberen wij via de social media accounts
van Sportservice (https://www.facebook.com/Sportservice.Hardenberg en
https://www.instagram.com/sportservicegroep/ ) en persoonlijk (Patrick en ondergetekende) de kinderen
opdrachten te geven om thuis te gaan gymmen/ bewegen.
In de afgelopen dagen hebben wij een aantal opdrachten gefilmd, die de kinderen thuis kunnen uitvoeren.
In de bijlage van deze nieuwsbrief vinden jullie de '1 minuut challenge' en sport pong en via onderstaande
link kunnen jullie nog 2 filmpjes vinden.
Zo kunnen de kinderen toch nog een beetje gymmen.
https://we.tl/t-HdpvLhDRP6

Jarigen

Januari
12
13
13
16
20
20
31

Mattijs
Norah
Tijmen
Asal
Kato
Juf Mirja
Suze S

Groep 6
Groep 1
Groep 4
Groep 6
Groep 6
Groep 3

Belangrijke data komende periode
Maandag 18 januari
Woensdag 20 januari
Donderdag 21 januari
Vrijdag 22 januari
Woensdag 27 januari
Woensdag 27 januari

Mogelijke verlenging sluiting scholen
Voorleesontbijt (o.v.b)
Schoolkring (online)
Nieuwsbrief uitgave
Studiedag team; alle leerlingen vrij
Oud Papier Aktie

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 22 januari 2021.
Volg ons ook op Parro

