30 maart 2020

Nieuwsbrief maandag 30 maart
Een leeg schoolplein, lege lokalen en een lege hal. Wat een onwerkelijke
situatie. Het gehele team moet enorm wennen aan het afstands-onderwijs (net
als u waarschijnlijk). Zo goed en zo kwaad als dat kan, proberen we het
dagelijks schoolritme na te bootsen met een week- en dagplanning. De
kinderen vanaf groep 4 werken nu veel op de computer tijdens taal, spelling
en rekenen. Zo kan de leerkracht de vorderingen online volgen en indien
nodig, op tijd extra instructie bieden. Samen met u proberen we er het beste
van te maken. We tellen de dagen af dat we u en uw kinder(eren) weer in
school mogen begroeten!

De teamleden maken nu ook allemaal gebruik van de app ZOOM, om met de
kinderen te videobellen. Zo zien de kinderen elkaar en de juf, en proberen we een
soort kringgesprek te voeren. We merken dat veel leerlingen dit zeer waarderen.
Ook vindt er regelmatig uitleg plaats op deze manier. Dat kan zijn met de hele
groep, in een klein groepje of individueel.

Iedere dag, om 9 uur

mail van de leerkracht met uitleg van de
dagtaak

Iedere dag, tussen 9-10 uur

“spreekuur” via de mail. U kunt de leerkracht
ook op andere tijden een mail sturen, zij
beantwoordt deze zo snel mogelijk, in ieder
geval binnen 24 uur.

Iedere dag, tussen 10-11 uur

“spreekuur” via de Whatsapp-groep

Iedere dag, tussen 15-16 uur

telefonisch “spreekuur”. Het telefonisch
spreekuur is bedoeld voor dringende vragen
en/of opmerkingen.

Weektaak

Deze week hebben de leerlingen weer een weektaak ontvangen, nu via de
mail. Lezen, taal en rekenen hebben onze prioriteit. Fijn als u ervoor zorgt dat de
kinderen de dagtaken voor deze vakken dagelijks afronden. We willen graag
benadrukken dat de tijdstippen die op de dagplanning staan, slechts een richtlijn
zijn. Dit geldt ook voor alle ZOOM en Whattsapp-momenten. Doe wat binnen het
gezin past en mogelijk is. Het zijn geen verplichte momenten maar meer
mogelijkheden die we jullie willen bieden. Kom je er een keer niet aan toe, geen
probleem. Heeft u nog vragen of opmerkingen over ons afstandsonderwijs, dan hoor
ik dat graag (met een mailtje) !

Opvang nodig?
Het ziet ernaar uit dat de huidige maatregelen nog een aantal weken gaan
duren. Dat betekent misschien dat u toch op zoek gaat naar opvang voor uw
kinder(eren), als u werkzaam bent in de cruciale beroepen. In overleg met het
bestuur, de gemeente en Ti-ta Kinderopvang is er noodopvang mogelijk. We willen
u vragen, als u volgende week opvang nodig heeft, dit uitelijk donderdag 2 april door
te geven

Ziek? Meld het ons!
Mocht het gebeuren dat uw kind ziek wordt, geef dit dan aan de leerkracht
door. Zo kunnen we inschatten welk werk de kinderen af hebben. Alvast bedankt!

Tot slot nog even dit….
Een ding weten we zeker: over een aantal weken mogen we u en uw kind(eren)
weer op school begroeten. Die dag hangen we de vlag uit. Tot die tijd: zorg goed
voor jezelf en elkaar!

Met vriendelijke groet namens het gehele team,
Edith Hoegen

