“Uit de school
geklapt!”
April 2020

Anders dan anders:
Interview met juf Hanife:
Hallo juf Hanife, hoe lang werkt u al op
de Elout?

Ik werk hier nu 13 jaar, waarvan 2 jaar
en 2 weken als directeur.
Heeft u ooit zoiets geks meegemaakt
als nu dat er geen kinderen op school
zijn?

Nee nog nooit en ik hoop het ook nooit
meer mee te maken! De school zonder
kinderen is niet waarvoor je in het
onderwijs bent gegaan. Dit beroep kies
je niet om onderwijs op afstand te
geven maar juist om de interactie met
de kinderen.
Wat mist u het allermeest?

Oost west thuis best?
Geheugensteuntjes:
Mei
Ma. 27 april t/m zo. 10 mei
Meivakantie
Do. 21 Hemelvaartsdag
Vr. 22 Roostervrije dag
Juni
Ma. 1 2e Pinksterdag
Ma. 8 Schoolfotograaf
Vrij. 19 Studiedag
Di. 30 Afscheidsavond
Juli
Za. 4 Zomervakantie t/m zo. 16
augustus

Uitstapjes:
Juni
Do. 18 juni Schoolreisje,
kleuters en groep 3 naar Sprookjesbos
Enkhuizen & groep 4 t/m 7 klimmen en
klauteren in Outdoorpark Almere

Het contact met de kinderen, de kleine
dingen die heel belangrijk voelen nu.
Doet u andere werkzaamheden dan
normaal?

Het is veel intensiever, je probeert alle
kinderen te monitoren. Het is veel
moeilijker om zicht te houden op alles.
Sociaal emotioneel contact voelt veel
belangrijker dan het cognitieve (gaat
het wel goed met alle kinderen?).
We zijn dan weer heel blij als we ze
even “gezien” hebben, al is het maar
via beeldbellen.
Zijn er ook leuke of bijzondere dingen
gebeurd?

Jazeker, het is leuk om te zien hoe
creatief leerkrachten, ouders en
kinderen zijn om toch alles zo
“gewoon” mogelijk door te laten gaan
en hoe groot hun inzet is! Ik wil ook
iedereen hier heel erg voor
bedanken!!!
Ook heel leuk zijn de kaartjes die we
ontvangen van kinderen die ook de
school missen. Zelfs de kinderen die
normaal de school niet zo “leuk”
vinden missen het contact!
Wat zou u als eerste doen als alles
weer “gewoon” is?
Iedereen één voor één bedanken voor
hun inzet en creativiteit met een hand
en/of een knuffel!

Wilt u nog iets zeggen?
Als we straks weer op school komen
gaan we vooral rustig aan beginnen.
Het is voor iedereen een heel
bijzondere tijd geweest. Belangrijk is
om dat eerst te verwerken en vooral
niet denken dat we een heleboel
moeten “inhalen”, laten we er met zijn
allen voor gaan om het schooljaar zo
fijn en gewoon als mogelijk af te
sluiten en dan het schooljaar
2020/2021 weer als vanouds te kunnen
starten!
Bedankt juf Hanife en wij zijn ook heel
erg trots op u!

Contact:
De juffen en meesters hebben een
manier gevonden om makkelijker op
afstand met jullie in contact te blijven,
namelijk via Zulu Connect en Office
365. Voor alle kinderen is er een
account aangemaakt.
Office 365:
Jullie hebben een e-mailadres met een
wachtwoord. Die heb je nodig om in
Office te kunnen werken. Jullie kunnen
dus bijv. wanneer jullie aan je werkstuk
werken dit meteen op je eigen OneDrive opslaan en je kunt overal waar je
wilt aan het werkstuk werken. Heel erg
handig. Je hebt alleen internet nodig,
een USB-stick hoeft dus niet meer.
https://login.microsoftonline.com/

Thuis lezen en toch met de juf!
Sinds vorige week lees ik met een
aantal kinderen uit groep 5 via
WhatsApp video. De kinderen weten
hoe laat ik ze bel. Zodra ze opnemen
zie je een glimlach op hun gezicht en
dat maakt mij ook blij. We maken eerst
even een praatje en dan hoor je toch
dat ze de school, juffen, meesters en
hun vriendjes missen. Het is iets
anders dan hoe ik ze op school
begeleid. Nu moeten we het op afstand
doen. De kinderen doen het heel goed!
Het is eigenlijk hetzelfde als hoe we op
school werken alleen merk ik dat we
via videobellen meer tijd kwijt zijn.
Juf Naima

Heel handig is Office Teams. Hiermee
kunnen jullie met elkaar en de
leerkracht in contact komen. De juf of
meester kan opdrachten toevoegen en
die kun je dan maken. Daarnaast kun je
ook met de juf of met je klasgenoten
chatten of zelfs videobellen! Uitleg over
Office Teams, gegeven door kinderen:
https://www.youtube.com/watch?v=ZW
XMNwn5pLc&t=8s

Zulu Connect:
Zulu Connect is een soort
verzamelpagina met alle programma’s
die jullie nodig hebben. Bijv. Snappet,
Rekentuin, Nieuwsbegrip etc. Jullie
kunnen vanuit deze pagina direct naar
alle benodigde websites gaan.
Via deze link ga je naar Zulu Connect:
https://accounts.zuluconnect.net/login
In het volgende filmpje zie je nog een
extra uitleg:
https://www.youtube.com/watch?v=W0
baH9jGZHM

Nee gelukkig niet, het is nu heel stil op
school.
Wat mist u het allermeest?

Grapjes met de kinderen maken en ze
helpen als dat nodig is. De kinderen
zijn altijd heel aardig tegen mij.
Doet u andere werkzaamheden dan
normaal?

Heel veel desinfecteren, vooral de
deuren en de trapleuningen, maar ook
extra afwassen en wassen van de
handdoekjes. En dat meerdere keren
per dag.
Zijn er ook leuke of bijzondere dingen
gebeurd?

Het is bijzonder dat niet iedereen
aanwezig is en vooral de stilte in de
school.

Zoom:
Als de leerkracht graag met de hele
klas wil videobellen, dan kan de
juf/meester ervoor kiezen om dat met
Zoom te doen. Deze app maakt het
mogelijk om met grotere groepen dan
20 personen tegelijk te videobellen.
De meeste groepen maken hier al
gebruik van. De juf of meester stuurt
jou een uitnodiging via bijv. de e-mail
of via teams en vervolgens kunnen
jullie elkaar zien en met elkaar in
gesprek gaan of kan de juf/meester
een les geven.
Heel veel plezier en succes!

Wat zou u als eerste doen als alles
weer “gewoon” is?
Eigenlijk alles en dit zo snel mogelijk
vergeten!

Hallo lieve kinderen,
Anders dan anders 2:
Interview met meester Sadik:
Hallo meester Sadik, hoelang werkt u al
op de Elout?

In 1980 ben ik begonnen op de Elout
maar toen werkte ik nog af en toe. In
1990 ben ik in vaste dienst gekomen,
dus in totaal al 40 jaar.
Heeft u ooit zoiets geks meegemaakt
als nu dat er geen kinderen op schol
zijn?

Het is wel even wennen hè, om thuis
aan school te werken in plaats van in
de klas. Voor mij was het ook wel even
wennen hoor toen ik thuis moest gaan
werken. Maar gelukkig lukte dat. Met
mijn laptop kan ik instructiefilmpjes
maken en op Snappet kan ik zien hoe
jullie werken. En natuurlijk bel ik jullie
ook op vanuit huis!
Ik mis de school wel, vooral de
gezelligheid van alle kinderen. Gelukkig
heb ik thuis ook een maatje om mee te
werken: mijn kat Pinky. Hij zit graag bij

me terwijl ik aan het werk ben. Soms
zit hij wel een beetje in de weg, zoals
je op de foto ziet ;) maar dan schuif ik
hem een beetje op. Hoe doen jullie dat
als je wordt afgeleid thuis?
Hopelijk zien we elkaar gauw weer!
Juf Tamara

Een fijne meivakantie,
het team van de Elout

