Jaargang 23 20192020

Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Weer even een berichtje van onze kant na deze tweede week zonder kinderen op school.
Het blijft onwennig maar we maken er met z’n allen het beste van.
De kinderen krijgen hun huiswerk digitaal en op papier. Via Parro en email onderhouden we
contact. Ondertussen is het programma TEAMS ingesteld voor alle groepen zodat er ook gechat
kan worden. Vooral groep 7 en 8 maakt hier veel gebruik van!
Veel waardering hebben we voor de kinderen maar én voor jullie, ouders! Er wordt veel van jullie
gevraagd; het combineren van werk en begeleiden van jullie kinderen.
Via deze link kunnen jullie wat tips lezen voor het onderwijs op afstand.

https://maken.wikiwijs.nl/158912/Les_op_afstand___informatie_voor_ouders
Ook burgemeester van der Zwaag spreekt zijn waardering uit. Bekijk het filmpje maar eens!

https://player.vimeo.com/external/401030970.hd.mp4?s=290df979e4dcf233a3e8d6a77abc79d0d9f
5457d&profile_id=175

Leuke reacties hebben we deze week gekregen van
het ADRZ en het Amphia ziekenhuis (Breda). De
slingers hebben een mooie plek gekregen in de
personeelskamers van de ziekenhuizen. Grappig was,
dat we van een van de personeelsleden van het
Amphiazieknhuis, een vroegere ouder van school, een
berichtje kregen via facebook. Zij had gezien dat de
attentie van onze school kwam.
De mensen in de zorg verdienen wel wat support.

We krijgen volop foto’s en filmpjes van jullie toegestuurd. De tekeningen die
we hebben ontvangen, hebben een plekje gekregen in de klas! Zo lijkt de klas
toch wat minder leeg.

Het huiswerk van groep 1-2 is ingeleverd. De kinderen van groep
1-2 zijn druk bezig geweest met het maken van de duizendpoot!
We weten nog niet hoe lang de scholen nog gesloten moeten blijven. Aanstaande dinsdag 31
maart, zullen we horen wat het kabinet besluit. We houden er rekening mee dat de scholen na 6
april nog niet open gaan. We houden daar in ieder geval bij onze voorbereidingen voor het werk
van de kinderen rekening mee.
Er is een prentenboek gemaakt om op een eenvoudige manier informatie te geven over het
Corona-virus. Het is niet eenvoudig, zeker voor jonge kinderen om
nu een beetje te snappen wat er aan de hand is. Ze mogen niet naar
school; papa of mama is niet naar het werk; waarschijnlijk kunnen ze
niet op bezoek bij opa en oma; kinderfeestjes worden niet gevierd…
enz.
Kinderen krijgen toch ongemerkt veel mee van het nieuws op radio
en TV en bij de gesprekken die er gevoerd worden.
Het prentenboek vindt u in de bijlage. Bekijkt u het eens. Misschien
is het iets om voor te lezen en het gesprek aan te gaan met uw kind.

Vriendelijke groeten namens het team, fijn weekend gewenst en blijf gezond
Theuny Hoekstra-Flikweert

Het huiswerk voor volgende week ligt klaar maar
nu eerst van het weekend genieten.

