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Terugblik zomer tot kerstvakantie
Een bijzondere tijd waar we mee te maken hebben.
Het Corona virus is in deze maanden steeds dichter in
de buurt van de school gekomen. Zeer regelmatig zijn
er personeelsleden getest vanwege lichte
verkoudheidsklachten. Gelukkig telkens met een
negatieve uitslag. Ook ouders en enkele leerlingen
werden getest maar jammer genoeg niet altijd met een negatieve uitslag.
We kijken terug op een zeer geslaagd Sintfeest waarbij de echte Sint, live op
school(buiten) was. Helaas kon het kerstdiner niet doorgaan. Alles was
georganiseerd om het diner(Coronaproof) op school d.m.v. een catering toch
door te kunnen laten gaan. Een briljant idee van de oudervereniging. Gelukkig
hebben we een voucher gekregen zodat we een diner voor de leerlingen op een
later tijdstip alsnog kunnen organiseren. Waardering bleek uit de vele positieve
reacties die we mochten ontvangen omdat we ons onderwijs, ondanks de Corona
en de personele tekorten in het onderwijs in de genoemde periode door hebben
kunnen laten gaan. We zijn blij met zulke opstekers (=compliment/Vreedzame
schooltaal). Dank daarvoor. De komende weken vakantie en daarna onderwijs op
afstand. We zullen het live-contact met de leerlingen missen en hopen dat dit
voor een korte periode zal zijn.
Ik wens iedereen, namens ons team een fijne kerstvakantie toe, blijf gezond en
tot in 2021!
Belangrijke bijlage bij deze weekflits!
Vandaag ontvangt u van ons in de bijlage bij
deze weekflits de werkwijze die we gaan
hanteren na de kerstvakantie als we onderwijs
op afstand gaan geven. De afgelopen dagen is
er hard gewerkt door alle personeelsleden om
meteen te kunnen starten op 4 januari. Er
zullen korte digitale instructiemomenten zijn.
De school hebben we ingedeeld in twee (instructie)groepen zodat het delen van
een computer thuis meer mogelijkheden biedt. Uitleen is erg lastig omdat we niet
voor ieder kind een chromebook hebben. Bovendien zitten onze chromebooks in
een kar die we, om een hele set te kunnen maken moeten demonteren. We gaan
er van uit dat door een aanpassing in onze werkwijze en het gegeven dat
iedereen het in de eerste periode zelf heeft kunnen organiseren thuis er geen
uitleen hoeft te zijn.

Gaat u dus eerst bekijken hoe onze organisatie eruit ziet. Dan moet het mogelijk
zijn, aangezien het om drie á vier keer een instructie van een kwartier gaat dat u
dit thuis kan organiseren. Mocht het desondanks niet lukken schrijf dan in de
tweede week van de vakantie een uitgebreide motivatie.
Opvang onder schooltijd
Een paar ouders die beiden een vitaal beroep hebben,
verzochten ons om voor hun kind opvang te
verzorgen vanaf 4 januari. Op de site van de
Rijksoverheid staat dat de school dit moet verzorgen.
Dit zullen we doen in overleg met de
Stap en de Fuik. We inventariseren hoeveel leerlingen
van deze scholen we moeten opvangen en op welke
school we dit gaan doen. Het kan dus gebeuren dat
uw kind op één van de andere scholen opgevangen gaat worden door een
personeelslid van een andere school. Het is n.l zo dat we door het verzorgen van
de opvang personeel aan het lesgeven op afstand onttrekken. Dit is natuurlijk
niet erg voor ouders met beiden een vitaal beroep. In de vorige periode waren er
echter ouders waarvan één van beiden een vitaal beroep heeft en de ander
gewoon thuis was maar toch gebruik ging maken van de opvang. Een vriendelijk
verzoek om dit slechts te doen als beide ouders een vitaal beroep hebben zodat
we het onderwijzend personeel zoveel als mogelijk in kunnen zetten voor
onderwijs en niet voor kinderopvang.
U voor het lezen van onze intern
begeleider
In de vorige periode van thuisonderwijs
hebben we de vaardigheid van het lezen zien
afzakken, dat moeten we nu zien te
voorkomen. Er is ook thuis veel aan te doen.
Wie heeft de meeste woordjes, wie is het
meest gegroeid, wie had de minste foutjes,
wie heeft het vaakst gelezen? Door
spelenderwijs met het lezen bezig te zijn vergroot je het plezier en wordt lezen
(nog) leuker.
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Nu kinderen de komende tijd niet naar school gaan, is het belangrijk om
het lezen goed bij te houden. Je kunt dit stimuleren door een leesbingo, of
door leeskilometers bij te houden.
Wat is er leuker dan voorgelezen worden? Ook oudere kinderen vinden het
vaak nog érg leuk. Ook leuk: speel het verhaal na, of maak een
knutselwerk.
Er zijn allerlei sites met luisterboeken.
Ouders kunnen zelf voorlezen. Kan dit niet, dan zijn de prentenboeken op
YouTube een goed alternatief.
Ook een win-win-idee: opa of oma laten voorlezen via Skype of Facetime.
Of podcasts met kinderverhalen luisteren.

Heeft u al gehoord dat……
➢ De school heel mooi geschilderd is in wit met accenten in een prachtig
blauwkleur?

