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Beste wensen
Allereerst willen wij u allen natuurlijk een
gezond, gelukkig, liefdevol en leerzaam jaar
toewensen.
We hopen dat we zo snel mogelijk alle
kinderen weer (veilig) op school kunnen
ontvangen en het liefst ook u als ouders. Dat
we elkaar de hand weer kunnen schudden en
kunnen samenkomen. Tot het zover is wensen
we iedereen ook veel geduld,
verdraagzaamheid en flexibiliteit toe.

om een rustige werkplek te creëren zodat er
zo min mogelijk afleiding is. Dat betekent: de
TV uit, het mobieltje weg, een zo leeg
mogelijke werkplek met alleen de spullen
voor dat ene vak voor je en net als in de klas
afspraken maken over wat wel en wat niet
mag en voor hoe lang. Afwisseling van
inspanning en ontspanning is hierbij
belangrijk. We hopen dat wij op deze manier
de achterstanden die de kinderen oplopen
kunnen bepreken, maar niet ten koste van
alles. Het is ook belangrijk dat u zelf goed in
de gaten houdt wat er voor u wel en niet
haalbaar is. Zeker als de periode van
thuisonderwijs nog verlengd gaat worden.

Jarigen
Komende week zijn Mirren, Ties, Riley, Ashley
en Zoë jarig. Alvast van harte gefeliciteerd!
Wij wensen jullie een hele fijne dag.
Thuisonderwijs
Zoals u inmiddels al ervaren heeft zijn wij
volle vaart gestart met het verzorgen van
thuisonderwijs. Dit is voor sommige ouders
heel fijn en voor anderen een hele opgave.
Wij realiseren ons heel goed dat het
combineren van thuiswerken en
thuisonderwijzen een enorme uitdaging kan
zijn. Daarom zijn de leerkrachten, naast dat zij
online instructie geven, ook op afgesproken
momenten online om vragen van kinderen te
beantwoorden, zodat u uw kinderen met
werkinhoudelijke vragen door kunt sturen
naar de leerkracht. Met het opstarten van een
device of technische problemen bij u thuis
kunnen wij helaas niet zoveel, daarom willen
we u vragen of u uw kinderen daar zelf mee
kunt helpen. Maar voor andere hulp kunt u
best uw kind aangeven dit eerst online aan de
juf te vragen en even door te gaan met iets
wat hij/zij wel zelf kan. Het leren omgaan met
uitgestelde hulp en uitgestelde aandacht is
namelijk ook een belangrijk leerpunt. Mocht
het voor u lastig zijn uw kind te motiveren om
aan het werk te gaan, dan kunt u dit aangeven
bij de leerkracht zodat deze dit met uw kind
kan bespreken. Daarnaast is het van belang

Opvang
Tijdens deze tweede lockdown wordt er op
grote schaal gebruik gemaakt van de
opvangmogelijkheid op school van kinderen
met ouders met cruciale beroepen. We
hebben bijna dagelijks tussen de 45 en 55
kinderen op school. Dit is in vergelijking met
andere scholen en met de vorige lockdown
heel erg veel. We willen u daarom allemaal
vragen alleen van deze mogelijkheid gebruik
te maken als er geen ander oplossing is.
We vangen nu meer kinderen bij elkaar in een
lokaal op dan we met het oog op
besmettingen eigenlijk zouden willen en we
zijn genoodzaakt met veel meer leerkrachten
op school aanwezig te zijn dan wenselijk is.
Gelukkig hebben we de afgelopen week ook
vanuit de invalpool leerkrachten in kunnen
schakelen zodat onze leerkrachten de tijd

hebben om online les te geven, maar we
weten niet of we die mazzel volgende week
ook hebben. Dus mocht u een andere
oplossing hebben, dan zou u ons daar erg mee
helpen.
BSO tijdens de periode van thuisonderwijs
Verschillende kinderen gaan na de opvang op
school niet naar huis maar moeten naar de
BSO. Wij krijgen dit niet echter altijd door.
Daarom willen wij u met klem verzoeken
steeds aan ons aan te blijven geven wanneer
uw kind na schooltijd naar de BSO moet.
Het melden van besmettingen.
Wanneer er tijdens de periode van het
thuisonderwijs in een van de bij de school
betrokken gezinnen corona wordt
geconstateerd zullen we per situatie bekijken
of en hoe wij dit communiceren. Wanneer het
gaat om een gezin waarvan de kinderen thuis
zijn zal dit wellicht op een andere manier gaan
dan wanneer kinderen bij de opvang komen.
Als communiceren voor een klein groepje
mensen van belang is zullen wij dit via de
groepsapp (laten)doen en wanneer het een
groter aantal betreft via de mail.

Luisterboeken
Bol.com heeft een mooie actie op het gebied
van luisterboeken voor kinderen. Voor 1 cent
kun je al een luisterboek luisteren. Goed voor
de luistervaardigheid, woordenschat, fantasie
en/of een heerlijk rustmomentje. Woezel en
Pip, Kaatje knal, juf Braaksel of Spijt van Carry
Slee, er is voor elk wat wils. bol.com | Boeken
en verhalen voor alle thuisblijvertjes

Buurtgezinnen
Een mooi initiatief! Kunt u wel wat hulp
gebruiken of wilt u juist een steungezin zijn?
Lees hier dan meer over in de informatie uit
de bijlage.

Ideetje voor in de middag

's Ochtends school... en 's middags dan?
Het ochtendprogramma staat; ouders kunnen
rekenen op een online alternatief voor de
schoollessen voor hun kinderen, en kinderen
kunnen rekenen op hun juf of meester die
hen daarin begeleidt en ondersteunt. Om ook
voor het middaggedeelte een verantwoorde,
leuke invulling te verzinnen is voor veel
ouders een uitdaging. Daarom heeft heutink
we iets bedacht:
HÉT MIDDAGPROGRAMMA. Dit is te openen
via onderstaande link: HÉT
MIDDAGPROGRAMMA | By Heutink
De kinderen kunnen aan de slag met maken,
bewegen, vragen, weten, ontdekken en meer,
samen met gave gasten.
Het is een leuk én leerzaam programma met
een heleboel korte, krachtige
activiteitenblokken van maximaal 15 minuten.

Wij wensen u een heel fijn weekend!
Met vriendelijke groet,
het team van de Oranje Nassauschool

