Nieuwsbrief vrijdag 3 april 2020
Beste ouders,
Zoals we al verwachtten is de noodsituatie afgelopen dinsdag verlengd tot na de
meivakantie. Dat betekent nog minstens 3 weken extra thuiswerken en thuis leren.
Voor de meeste kinderen en ouders begint het langzamerhand te wennen maar dat
betekent niet dat het gemakkelijk is. Dat geldt ook voor de leerkrachten. De
afgelopen drie weken hebben zij zich moeten bekwamen in de didactiek van het
onderwijs verzorgen op afstand.
Dat is tegennatuurlijk met name voor basisonderwijs omdat leren en onderwijzen
vooral gebeurt vanuit de relatie waarbij het motiveren, corrigeren, vertrouwen geven
en geduld hebben nu voor het grootste gedeelte wegvalt en op uw bordje terecht is
gekomen. Kinderen missen vooral ook het samenwerken en leren met en van elkaar.
Dit kan zorgen voor vervelende situaties of een gespannen sfeer thuis.
Probeert u het stressniveau vooral laag te houden en vooral een ritme te handhaven
met momenten van ontspanning. Maakt u zich geen al te grote zorgen over
eventuele achterstanden. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje en zeker ook op
stichtingsniveau houden we elkaar op de hoogte van de gang van zaken. Als we
weer veilig kunnen beginnen en ik hoop samen met al mijn collega’s na de
meivakantie dan zullen we goed inventariseren en de leerbehoefte van ieder kind
goed in beeld brengen om de eventuele schade zo veel mogelijk te beperken.

Wij houden de meivakantie ook echt als
vakantie aan zowel voor de kinderen als voor
de leerkrachten. Ik raad u aan alles even
helemaal los te laten, de druk van de ketel te
halen en vooral met elkaar te ontspannen want
u kunt nog nergens met de kinderen naartoe
helaas. De kinderen krijgen voor de meivakantie
geen programma maar wellicht nog wat tips van
de leerkracht. Boeken lezen of luisteren is altijd
prima en natuurlijk mag voor het aankomende
mooie weekend het hinkelspel van juf Suzanne
niet ontbreken!!!

Ophalen van het papier
Afgelopen dinsdag was het weer “oud papier ophaaldag” voor onze vaders. In
overleg met Stefan Both, MR lid en coördinator van de maandelijkse
papierinzameling hebben we dit afgelast ondanks de teleurstelling van onze
enthousiaste vaders. Nu moest de Irado dit alleen doen en liepen we wel ongeveer
350 euro mis. Ik hoop dat de Irado het aankon en ik hoop dat volgende maand alles
weer van het oude is (wishfull thinking)!

Rapporten ophalen
Op 9 april kunt u de rapporten van uw kind(eren) op komen halen op school.
Als u meerdere kinderen heeft dan worden de rapporten bij het oudste kind
meegegeven. Het ophalen gebeurt via onderstaand rooster buiten aan de
voorkant van de school. We laten steeds 1 ouder het rapport pakken en zorgen
dat er afstand in acht kan worden genomen.
In de week van 13 april is de mogelijkheid een telefonisch gesprek met een van
de leerkrachten te voeren. U krijgt hierover van de leerkracht bericht.

Rooster ophalen rapporten op 9 april:
Groep

Tijd

3A

9:00- 9:30

3B

9:45- 10:15

4

10:30- 11:00

4/5

11:15- 11:45

5

12:00- 12:30

6

12:45- 13:15

6/7

13:30- 14:00

7

14:15- 14:45

De TSO laat zien hoe het was en hoe het is!!

Veel sterkte allemaal!!

