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Beste ouders,
Afgelopen maandag kreeg u een enquête via Parnassys over de oudergesprekken. Wij
hebben graag uw input en zienswijze over dit onderwerp. Denkt u er nog aan deze
enquête in te vullen? Op 3 april wordt hij weer gesloten. Belangrijk is om te weten dat het
niet mogelijk is om deze enquête anoniem in te vullen.
Alvast hartelijk dank voor uw input!
De MR van de Trinoom

PRATEN OVER CORONA MET UW KIND
Het coronavirus heeft op de scholen in Nederland een flinke impact. De scholen zijn dicht tot 6
april. Het is ook onder kinderen het gesprek van de dag. Het kan zorgen voor angst en onrust bij
kinderen.

Malmberg is een van de uitgevers van de methodes die wij op school gebruiken. Zij hebben uit
hun lesmaterialen verschillende teksten geselecteerd die de basis kunnen vormen voor een
gesprek tussen ouder en kind over het coronavirus, met daarbij tips en handreikingen voor
jullie als ouders. Ook staan er suggesties bij voor activiteiten die jullie als ouders thuis samen
met jullie kind kunnen doen.

De lesbrieven zijn hier te vinden. Je vindt ze onder het kopje leren omgaan met Corona.
Let op! De lesbrieven zijn onderverdeeld in de groepen 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8.
MEERVOORMEKAAR BIEDT OPVOEDINGSONDERSTEUNING
MeerVoormekaar biedt opvoedingsondersteuning aan gezinnen. Gedurende de periode van
de coronacrisis blijft deze opvoedingsondersteuning beschikbaar. Gezinnen die, juist nu,
behoefte hebben aan ondersteuning kunnen contact opnemen met medewerkers van
MeerVoormekaar: https://www.meervoormekaar.nl/bericht-voor-ouders/
DANKBETUIGING
Onderstaand stukje stond vorige week in de nieuwsbrief;
De ouderen in het woon/zorgcentrum van de Meander mogen niet naar buiten vanwege het
coronavirus. Ze zouden het wel heel leuk vinden om een kaartje of een mooie tekening te
krijgen. Dus wil je een kaartje schrijven of een tekening maken voor deze bewoners dan
zijn ze daar zeker blij mee.
De tekening of kaartje kun je maandag meegeven aan degene die het lespakket komt
ophalen. In ieder lokaal staat een doos waarin de kaartjes of tekeningen worden verzameld.
Een ouder haalt alles op en zorgt ervoor dat het bij de Meander komt.

Ze hebben het geweten bij de Meander, overweldigende reacties van kinderen gezien de
vele kaartjes en tekeningen.
Onderstaande foto’s geven aan de dankbaarheid die wij vanuit de Meander mochten
ontvangen.
MeerVoormekaar

INZET VAN MICROSOFT TEAMS
Hieronder vindt u de informatie over Teams. Vanaf maandag 30 maart starten we op de
Trinoom met Teams als communicatiemiddel.
Waarom Teams:
Teams is een programma dat wij binnen ons Microsoft pakket aanbieden. Dit betekent dat
het AVG-proof is en er geen verdienmodel richting u als gebruiker achter zit.
Doel:
Teams is een digitaal platform bedoeld om kinderen en leerkrachten eenduidig met elkaar in
contact te brengen als het gaat over het onderwijs op afstand op de Trinoom.
Afspraken:
Leerkrachten van groep 3 t/m 8 zijn op werkdagen een uur per dag bereikbaar voor vragen
en gesprekjes. U hoort via de parro van de leerkracht hoe dit voor de groep van uw kind
geregeld is. Ook zal er wekelijks een contactmoment worden gehouden waarbij ons streven
is om zoveel mogelijk kinderen tegelijk aanwezig te laten zijn. Uiteraard houdt iedere
leerkracht in de gaten wat er eventueel nog verder op maat nodig is voor het geven van het
onderwijs.
De groepen 1-2 gaan ook snel aan de slag met teams. We zijn er op dit moment mee bezig
om goed te bekijken hoe we dit kunnen inzetten voor de kleuters.
Leerkrachten die een duobaan hebben, zijn alleen aanspreekbaar op hun eigen werkdag.
Instructiefilmpjes
In de loop van volgende week gaan er ook instructiefilmpjes verschijnen in de klassen.
Uiteraard informeren wij u hierover zodra dit aan de orde is.
Waar op te letten!
Zorg dat je op tijd klaar zit achter je computer/laptop/tablet.
Zorg dat je de instructies van de leerkracht snel opvolgt. Je kunt dan denken aan het
uitzetten van je microfoon of camera.
Wat je in Teams maakt, blijft alleen daar staan. Je deelt geen video’s/audioberichten en
teksten buiten Teams om.
Je hebt respect voor het werk van je klasgenoten. Dit betekent dat je het werk van
klasgenoten niet mag bewerken of verwijderen.
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Teams geeft de mogelijkheid om onderling te chatten door nieuwe chats te openen. Via
deze weg kun je ook met elkaar (beeld)bellen.
Je kunt dus ook met elkaar overleggen als je samen wilt werken bij opdrachten. Dit
maakt het misschien iets minder eenzaam.
Het chatten binnen Teams heeft natuurlijk met school te maken! Teams is een soort
online klas. Natuurlijk mag je elkaar vragen hoe het gaat! Het is echter niet de
bedoeling dat we elkaar gaan spammen met leuke emotiepoppetjes enz. Willen jullie
hierop letten? Dan houden we de groepschat ook overzichtelijk als er vragen zijn.

Natuurlijk zullen er gedurende de tijd dat we met Teams aan het werk zijn nog vele
vragen/opmerkingen volgen.
We zullen in de loop van de week met een eerste korte evaluatie komen en kijken waar
eventueel bijgesteld dient te worden.
Hoe gaat het werken met teams?
Op De Trinoom hebben we voor elke groep een team aangemaakt. Dit is een speciaal team
voor het onderwijs: de leerkracht heeft de mogelijkheid om hier ook opdrachten voor de
klas in klaar te zetten.
Van de leerkracht(en) van uw kind(eren) krijgt u dit weekend of op maandag 30 maart
de inloggegevens voor Teams. Het is aan te raden om de eerste keer samen met uw kind in
te loggen, zodat u uw kind kunt helpen als dat nodig is. Kinderen vanaf groep 5 tot en met
8 zullen na wat oefening al snel vrij snel zelfstandig met Teams kunnen werken. Jongere
kinderen zullen nog wel wat hulp moeten blijven krijgen.
Het wachtwoord dat u heeft gekregen is een tijdelijk wachtwoord. Als er voor de eerste keer
wordt ingelogd moet dit direct veranderd worden. Zorg ervoor dat u al van te voren heeft
nagedacht over een nieuw wachtwoord en bewaar dit goed. Als uw kind het wachtwoord
vergeten is kan het hersteld worden. Stuur hiervoor een bericht naar de leerkracht. Hier
gaat dan helaas wel wat tijd overheen.
Neem een wachtwoord dat niet te moeilijk is maar ook weer niet te lastig is om te
onthouden. Een te makkelijk wachtwoord wordt geweigerd. Combineer het liefst letters,
cijfers en vreemde tekens en gebruik minimaal 8 tekens, bijvoorbeeld: K@n@rie08 of
Pizz@islekker!
Om Teams te gebruiken gaat u naar de website https://teams.microsoft.com
Hoe het aanmelden verder in zijn werk gaat kunt u zien in dit filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=pLktryx9nYI
Wat kinderen met Teams kunnen wordt ook nog een keer door en voor kinderen in dit
filmpje uitgelegd: https://www.youtube.com/watch?v=ZWXMNwn5pLc
Een aanrader om even samen te bekijken!
Teams is ook beschikbaar als app voor computers, telefoons en tablets. Het kan zijn dat niet
alle opdrachten in Teams op een telefoon of tablet gemaakt kunnen worden. Dan is het
nodig om de app of de website op de computer te gebruiken.
-

App voor Windows: https://teams.microsoft.com/downloads
App voor iPhone/iPad: https://apps.apple.com/nl/app/microsoftteams/id1113153706
App voor Android telefoon of tablet:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams&hl=nl

Tip voor meerdere gebruikers bij 1 computer
Werken er meerder personen met Teams op 1 computer? Dan kan het uitloggen en opnieuw
inloggen met Teams nog wel eens problemen geven. Het werkt het beste als iedereen een
eigen inlogaccount heeft op de computer. Als dat niet mogelijk is, kan het handig zijn dat
iedereen een andere browser gebruikt. Dus de ene gebruiker logt in bij Google Chrome, de
andere bij Edge of Firefox.
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