Nieuwsbrief 27 maart 2020
Beste ouders,
Vandaag een korte nieuwsbrief. Er is niet zoveel schoolnieuws te vertellen. Het
meeste nieuws krijgt u via Parro van de leerkracht(en) van uw kinderen.
De tweede week sinds het sluiten van de scholen is vandaag alweer voorbij. Het
went nog niet en vanuit het onderwijs wordt naarstig gezocht naar- en
geëxperimenteerd met programma’s en manieren om onderwijs te kunnen blijven
geven aan onze kinderen.
Wij vergaderen een keer per week via Teams van Microsoft met elkaar en de
“bouwen” hebben met elkaar ook een digitaal platform waarop zij informatie
uitwisselen en met elkaar afstemmen.
Ook op Stichtingsniveau wordt gezocht, geëxperimenteerd en uitgewisseld. Het is
onvoorspelbaar hoeveel uitgeverijen en bedrijven die trainingen en programma’s
aanbieden onze mailboxen overspoelen. Dat is aan de ene kant fantastisch maar
aan de andere kant vereist het bijna een dagtaak om het kaf van het koren te
scheiden. Wij werken dus voorlopig nog even zo veel mogelijk met de programma’s
die ons en u bekend zijn.
Aan de andere kant ondervinden we een soort stroomversnelling als het gaat om
bekend te raken met de mogelijkheden die er zijn om onderwijs op afstand te
organiseren. Iets waar we tot nu toe nog geen gerichte energie in hebben gestopt
omdat daar geen noodzaak toe was.
Tot nu toe werken we met digitaal lesmateriaal en krijgt u een programma of
lespakket van de leerkracht per dag of gedeeltelijk per week aangeboden vaak ook
met filmpjes waarin uitleg gegeven wordt, met de leerkracht die voorleest,
de populaire beweeg bingo van juf Suzanne en binnenkort zelfs filmpjes van meester
Jirre.
Voor een groot deel gaat dat heel goed maar we zijn ons er ook goed van bewust
dat het plannen, enthousiasmeren en vaak zelfs het helpen met de uitleg voor het
grootste deel op uw bordje ligt en dat valt niet mee zeker niet als u zelf ook thuis aan
het werk bent en/of de computer moet delen met u kind(eren). We horen van ouders
dat dit erg zwaar valt.
We werken er hard aan om binnen de Stichting een verdere stap te nemen wat
betreft het “Leren op afstand” om te kijken of we via platforms als Teams
(Microsoft)en Hangouts (google) analoog met de klas kunnen communiceren.

Een van onze ouders heeft zijn expertise op dit gebied aangeboden en aanstaande
week gaan we deze mogelijkheid verder onderzoeken.
Ik stuur u via Parro ook nog de nieuwsbrief van Minters. U leest daarin tips maar ook
wat u kunt doen als het allemaal eventjes te veel wordt!
Ondanks alles een mooi weekend, veel sterkte en blijf gezond.

