Nieuwsbrief donderdag 20 maart 2020.
Beste ouders / verzorgers,

Het voelt een beetje vreemd om nu een nieuwsbrief te versturen waarbij ik als eerste alle
belangrijke data heb weggehaald. We moeten met zijn allen weer even terug naar de basis
en we zijn in een tijd aangekomen waarbij we veel nieuwe dingen gaan ontdekken en
ervaren. Het is inderdaad zoals velen van jullie al schreven of gezegd hebben een “rare
tijd”.
Aan de andere kant biedt het mogelijkheden om er samen met zijn allen wat moois van te
maken. We krijgen al veel positieve reacties door van ouders die bijvoorbeeld de
verjaardag van hun kinderen vieren, ouders die de tafel hebben ingericht als een school,
ouders die samen met hun kind de natuur ingaan op zoek naar beestjes enz.
We beseffen ook dat het soms een hele uitdaging is om alles georganiseerd te krijgen.
Misschien goed om te vertellen dat Juf Ineke naast dat zij hulp op afstand biedt voor groep
3/4, zij zelf de uitdaging heeft om ook haar kinderen les te geven en ze vertelde mij dat
dit voor haar ook nog een beetje zoeken is. Met een goede planning, duidelijke afspraken
en een positieve instelling kun je al een heel eind komen!
Voor de leerkrachten ligt er een andere uitdaging. Op welke manier houden we een goed
contact met onze leerlingen? Afgelopen dagen zijn er al veel filmpjes opgezocht en
opgenomen om de lessen te ondersteunen. Juf Gerda heeft nu zelfs een Youtube kanaal
met filmpjes die ze zelf heeft opgenomen zodat de kinderen gewoon een boek voorgelezen
krijgen van hun juf, leren tellen tot 10 en het dagrooster te horen krijgen.
In groep 5/6 zijn de kinderen serieus aan de slag gegaan thuis. We zien dat er hard
gewerkt wordt! Ook met vragen weten de ouders en de kinderen de de juffen te bereiken.
In groep 7/8 zijn de juffen bezig met het opzetten van google classroom waarin de
opdrachten voor de kinderen worden gezet met zelfs online toetsen Engels. Verder hebben
ze instructiefilmpjes gemaakt. De vragen die in de vragendoos zitten blijven ze natuurlijk
ook beantwoorden.
Van de leerkrachten krijg ik terug dat er goed contact is met de ouders als er vragen zijn.
Schroom niet om deze te stellen want afstemmen is en blijft belangrijk.
Ik wens u veel positiviteit en gezondheid toe in de tijd die komen gaat!
We staan voor jullie klaar!!!

Namens het team,
Ivo Collet
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