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Rekenraadsel

Beste
leerlingen,
ouders,
verzorgers,
schoolpersoneel en andere geïnteresseerden,
De eerste dag na de kerstvakantie was in
2021 anders dan normaal. Veel van onze
leerlingen en collega's zaten thuis achter
hun laptop of tablet. Vanwege de
lockdown hebben wij, net als in maart
2020, over moeten stappen op het
afstandsonderwijs. De Bridge HDT
lessen gaan net als normaal door, maar
dan online. Dat was toch wel even
wennen.
Om de online Bridge HDT lessen goed te
laten verlopen is goede communicatie en
samenwerking nodig met de ouders,
leerkrachten en leerlingen zelf. Dat is niet
niets, het vraagt van ons allemaal wat. Wij
bereiken veel van onze leerlingen en
willen bij deze iedereen bedanken die dit
mogelijk heeft gemaakt!
Misschien dat je toevallig een keer hebt
kunnen meekijken, maar: hoe gaat zo een
online les nou in zijn werking?
Voor de vakantie hebben de tutoren met
de ouders en leerlingen afgestemd op
welk online het platform (bijvoorbeeld
Google Meet of Microsoft Teams) ze
afspreken. De tutor heeft ook verteld hoe
laat de online les iedere dag begint. Op
het afgesproken moment zit de tutor dan
klaar om les te geven. Komt een leerling
niet online zonder bericht, dan neemt de
tutor contact op met de ouder/verzorger
of soms de leerling zelf.

Normaal gesproken gaf ik als Site
Director aan wanneer de Ready To Go en
de Ticket To Leave beginnen.* Nu doen
de tutoren dat zelf. Net als onze
concentratieoefeningen. Verder hebben
de leerlingen voor de vakantie hun
whiteboard, mapje en schriftje mee naar
gekregen om deze te kunnen gebruiken
tijdens de les.
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Vul de getallen 1t/m8 twee
keer in, zodat de som van
elke horizontale, verticale en
twee diagonale rijen 18 is.

M

De lesstructuur is dus hetzelfde gebleven
als hoe wij op school zouden lesgeven.
Het online lesgeven heeft soms alleen
andere hindernissen zoals een slechte
verbinding, het vastlopen van een laptop,
of de anderen niet kunnen horen terwijl
zij jou wel horen. Ik zou zo nog wel even
kunnen doorgaan, maar al deze dingen
houden de tutoren niet tegen om door te
zetten en zoveel mogelijk uit de lessen te
halen.
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Ik hoop dat wij elkaar weer gauw in het
echt kunnen zien!

Juf Sophie tijdens online les

Namens het hele team,
Alexandra Nacev, Site Director Amsterdam
PO (Zuidoost)
*Dit zijn de 3 minuten aan het begin en einde

van de les waarin de leerlingen zelfstandig
werken aan voor hun gemaakte rekensommen

Juf Kirsten en leerlingen in actie

Uitzwaaien van Juf Mirella en Juf Joosje
Onze lieve collega’s Mirella en Joosje gaan een nieuwe uitdaging aan en zullen daarom het team Zuidoost
van The Bridge verlaten. Gelukkig krijgen we twee leuke nieuwe collega’s erbij! Eerst willen ze nog iets
vertellen over hun tijd bij The Bridge. Bedankt en we gaan jullie missen!

Juf Mirella

Juf Joosje

“Ik heb een mooie tijd gehad bij The Bridge, waar ik mijn passie voor rekenen en mijn
liefde voor kinderen heb kunnen combineren. De groei die de kinderen al hebben gemaakt
in het rekenen, daar hebben zij zelf hard voor gewerkt. Ik was daarin slechts een coach.
Wat ik wel al die tijd heb gedaan, is houden van uw kinderen als ware het mijn eigen
kinderen. En het mooiste is, dat het plekje voor uw kind in mijn hart voor altijd is !
Dank u wel !”
"Mijn werk als tutor in Amsterdam-Zuidoost heeft mij geleerd hoe mooi lesgeven kan
zijn! Ik heb leerlingen zo enorm zien groeien in zelfvertrouwen, het aangaan van nieuwe
uitdagingen en hun probleemoplossend vermogen. Elke dag een klein stukje van die groei
zien bij leerlingen terwijl ikzelf ook groeide als tutor. Ik hoop dat ik in mijn nieuwe rol
als Site Director in Haarlem evenveel mooie groeimomenten mag gaan aanschouwen. Grow
Growies grow!!"

Tips van leerlingen voor iedereen die thuis werkt of les krijgt:
Doe je
best en
blijf rustig

Stuur je broertjes en
zusjes uit de kamer
Een rustige
plek zoeken

Zorg dat je
jouw spullen
klaar hebt liggen

Heel goed
opletten en je
concentreren

Zet soms je geluid
uit of koptelefoon af

Frequently Asked Questions
•

•
•

Tot wanneer zijn er nog online lessen? De online lessen duren zolang het kabinet besluit de
basisscholen dicht te houden. De huidige sluiting van de scholen is tot en met 5 februari. We zullen
dus in ieder geval tot en met 5 februari online lessen geven. Daarna is er een kans dat de
basisscholen weer open mogen en kunnen we hopelijk weer offline lesgeven.
Hoe zorg ik dat mijn kind de online lessen volgt? Iedere tutor heeft een link gestuurd naar de
ouder/verzorger van de leerling. Met deze link kan de leerling in de online meeting komen waar de
les plaatsvindt.
Wat kan ik doen om de online lessen goed te laten verlopen? Het is fijn als de leerling op tijd
in de meeting komt. De computer opstarten, link zoeken, inloggen etc. kost wat tijd, dus zorg
ervoor dat uw kind daar voor de les al mee begint. Ook is het fijn als de leerling al zijn of haar
spulletjes klaar heeft liggen, zodat er geen tijd verloren gaat aan het pakken van het rekenmateriaal.

