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Jarigen
Komende week zijn Jack,
Harley, Louys, Bodi, Danique,
Sybren, Fedde en Robbie jarig.
Wij wensen jullie alvast een hele fijne
verjaardag!
Het zal voor jullie dit jaar helaas wel een
vreemde verjaardag worden zo zonder veel
bezoek. We hopen dat jullie er toch van
kunnen genieten.
Agenda
De school is tot en met 6 april gesloten.
Onderwijs op afstand
Deze week hebben de kinderen allemaal een
pakketje werk gekregen om thuis aan te
werken. Dit werk kan soms op papier en
soms digitaal gemaakt worden.
We hebben uit de vele mailtjes, appjes en
telefoontjes begrepen dat dit bij veel gezinnen
redelijk goed verloopt. Daar zijn wij heel blij
mee, want wij realiseren ons heel goed dat dit
een groot beroep doet op u als ouders, zeker
als u zelf ook thuis probeert te werken. Soms
geeft dit helaas ook wat spanning of
onenigheid. Want natuurlijk hebben niet alle
kinderen zin om thuis met schoolwerk bezig
te zijn. Toch is het belangrijk om ervoor te
zorgen dat er geen grote achterstanden
ontstaan en er zo min mogelijk kennis
wegzakt. Naast het “verplichte” werk sturen
de leerkrachten af en toe ook leuke tips,
spelletjes of andere zaken. Deze dingen mogen
de kinderen doen als ze daar zin in hebben,
maar dat hoeft niet. Mocht het voor u niet
helemaal duidelijk zijn welk werk “verplicht” is
en welke zaken vrijblijvend, stuur dat even een
berichtje naar de leerkracht voor uitleg aub.

Digitale systemen en methoden
Wij zijn heel blij dat vele bedrijven hun digitale
middelen, opengesteld hebben zodat de
kinderen en de scholen hier gebruik van
kunnen maken. Wij merken echter wel dat
sommige systemen zo af en toe overbelast zijn
of vastlopen. Zo ook het mailsysteem van Mijn
schoolinfo. Wij kunnen vanuit dit systeem op
dit moment wel mail versturen, maar niet
ontvangen. Daarom willen wij u vragen,
wanneer u ons wilt mailen, het directe email
adres van de leerkrachten of directie te
gebruiken
(voornaam.achternaam@onschool.nl).
Google classroom
Vanaf maandag kunnen de groepen 5 tot en
met 8 gebruik maken van Google Classroom.
Met deze tool kunnen de leerkrachten
eenvoudig materialen delen, chatten, het werk
van leerlingen klaarzetten in b.v. weektaken en
bijhouden wat de leerlingen gemaakt hebben.
U krijgt hierover een mail met uitleg van de
leerkrachten.
Trots
Tot slot willen Martha en
ik nog even aangeven dat
wij super trots zijn! Op
de kinderen die thuis hun
schoolwerk maken, op u als ouders die de
kinderen begeleidt en ondersteunt en op de
leerkrachten en andere personeelsleden die,
thuis en op school, elke dag weer hun best
doen om alles zo goed mogelijk te regelen,
organiseren en communiceren. Dit is een
bijzondere tijd, van onzekerheid en onrust,
waarin wij elke dag weer voor onverwachte
dingen komen te staan die wij vaak nog nooit
eerder meegemaakt hebben. Daarom zijn wij
super trots op al jullie inzet om er het beste
van te maken.
We wensen u een heel fijn weekend en veel
sterkte in deze onzekere en bijzondere
tijd!
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