Nieuwsbrief 10 april 2020
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Terugblik afgelopen week (6 - 10 april)
Nieuwe afspraken voor de helpdesk (1 leerkracht en aparte Parro groep)
Komende week videobellen in groepjes
Hoe gaat we verder?
Herhaalde mededeling: 2e Paasdag en meivakantie: GEEN ONDERWIJS/OPVANG

Terugblik afgelopen week (6 - 10 april)
Zoals u van ons gewend bent, even een korte terugblik op de afgelopen week.
Een relatief rustige week. We merken dat iedereen een beetje begint te wennen aan deze
nieuwe manier van werken. We krijgen veel minder vragen in de helpdesk en de leerkrachten
kunnen zich nu echt focussen op het begeleiden van hun leerlingen. Gelukkig was het aantal
kinderen in de opvang afgelopen week wat meer behapbaar dan vorige week. Dank aan de
ouders die zich hebben ingezet om een alternatief te zoeken. Met de huidige aantallen kunnen
wij de opvang van kinderen die het echt nodig hebben tot aan de meivakantie veilig verzorgen.
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Wat zijn de bijzonderheden van afgelopen week?
Onderwijs
●
●
●
●
●

●

●
●
●

We hebben vorige week vrijdag voor elke groep het onderwijsprogramma voor volgende
week verstuurd en vanmiddag voor komende week;
Voor een aantal kinderen hebben we een apart programma; dat kan om verschillende
redenen zijn en dat doen we altijd in overleg met ouders;
In de onderbouw zijn wat meer instructiefilmpjes gemaakt (mede op verzoek van een
aantal ouders;
Afgelopen donderdag hebben we op het plein weer nieuwe werkboekjes klaargezet voor
groep 3 en 4. Deze zijn allemaal opgehaald (waarvoor dank);
Bij vragen of problemen met het schoolwerk, zoekt de leerkracht op eigen initiatief of op
verzoek van een leerling of ouder, even 1 op 1 contact voor extra uitleg. Dat kan via
mail, telefonisch of via een videobel moment.
Afgelopen week hebben twee leerkrachten uit de onderbouw (Marita en Hanneke) een
proef gedaan met videobellen met een klein groepje en dat ging heel goed. Dat gaan we
dus volgende week meer doen. Zie verderop in deze nieuwsbrief;
Groep 8 is begonnen aan het oefenen van de rollen voor de musical door middel van
videobellen in groepjes;
We hebben met de ouders van groep 7 apart gecommuniceerd over het voorlopig advies;
We kregen een vraag waarom er vandaag (Goede Vrijdag) in tegenstelling tot de
voorgaande jaren, wel een lesprogramma was. Goede vraag. Even ter toelichting: elk
schooljaar moeten wij verplicht een aantal onderwijsuren maken. De invoering van het
continurooster en de vraag hoe een aantal verplichte vrije dagen vallen, maakten het dit
schooljaar nodig om Goede Vrijdag en de laatste vrijdag voor de zomervakantie mee te
roosteren als onderwijsdagen.

Opvang ouders in vitale beroepen
Zoals gezegd, verliep de opvang goed. Kinderen hebben hard gewerkt aan school en natuurlijk
zijn we met de kinderen die er waren, ook genoeg buiten geweest. Een beetje genieten van het
mooie weer mag ook. Lekker spelen, spelletje doen, een stoepkrijttekening maken. Uiteraard
goed ingesmeerd!
Ik wijs u in deze nieuwsbrief graag nog wel een keer op de richtlijnen voor het komen brengen
van kinderen naar de opvang:
● Halen en brengen bij de deur:
● Halen en brengen door 1 persoon;
● Houdt anderhalve meter afstand;
● Kinderen en ouders ZONDER KLACHTEN (ook daar zullen en moeten we vanaf nu
strenger op zijn); als we twijfelen bij een hoestend, snotterend of ziekig kind, zullen we
u bellen met de vraag ze (door iemand) op te laten halen;
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●

Het afscheid is kort.

Verder wil ik u nogmaals vragen om op de hygiëne van uw kinderen te letten!
Nieuwe afspraken voor de helpdesk (een leerkracht en aparte Parro groep)
Omdat het aantal vragen enorm terug is gelopen in de afgelopen twee weken, zal de helpdesk
de komende twee weken nog maar door een leerkracht bemand zijn in plaats van door twee. De
leerkracht die dienst heeft (van 9.00 -12.00 uur) stuurt in de ochtend een Parro bericht uit in
een aparte Parro groep die we daarvoor hebben aangemaakt (dat was een goede tip van een
ouder). Van Anne krijgt u dit weekend allemaal via Parro een uitnodiging om deze nieuwe
groep (met de naam Helpdesk) te accepteren. Hiermee voorkomen we dat ouders met meerdere
kinderen op school elke dag meerdere keer hetzelfde Parro bericht krijgen in de ochtend (nl
voor elke groep waarin ze een kind hebben). Dit bericht komt vanaf dinsdag dus alleen nog in
deze nieuwe (helpdesk) groep te staan.
Komende week videobellen in groepjes
Komende week (dinsdag tot en met vrijdag) zullen alle leerkrachten in groepjes videobellen met
de kinderen. Via de eigen leerkracht hoort u hoe dat te werk gaat en wanneer. Groep 8 is op
deze manier al bezig aan het oefenen met de musical en dus vindt in die groep niet extra
videobellen plaats.
Hoe gaan we verder?
Tot de meivakantie
Blijven we werken zoals we het nu doen. Elke week een nieuw onderwijsprogramma, een in de
ochtend bemande helpdesk en begeleiding van de eigen leerkracht.
Na de meivakantie
Daar weten we eigenlijk nog niks over. Dat besluit valt pas op 21 april. Om niet helemaal
onvoorbereid te zijn en niet alles toch in de meivakantie te moeten regelen en plannen, zullen
we als team komende week wel al een aantal mogelijk scenario’s bespreken. Bijvoorbeeld wat
als we de 1,5 meter regel in stand moeten houden? Hoe zou dat eruit kunnen zien? Welke
opties hebben we dan? En hoe/wanneer gaan we kijken/bepalen waar de kinderen staan na deze
periode als het gaat om de leerresultaten/achterstand op het ‘normale’ programma. En wat
betekent dat voor het werk en het programma tot de zomer en verder? Er zullen zeker geen kant
en klare plannen klaar liggen voor de meivakantie. Daarvoor weten we gewoon nog te weinig en
zijn er nog geen richtlijnen bepaald. Maar voorzichtig gaan zoeken naar oplossingen die passen
bij onze school, kan geen kwaad.
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Herhaalde mededelingen
Tweede Paasdag (maandag 13 april) is er geen onderwijs op afstand en geen opvang op
school. De helpdesk is NIET BEMAND.
Meivakantie: GEEN ONDERWIJS EN GEEN OPVANG OP SCHOOL
In de meivakantie (van maandag 27 april tot en met vrijdag 8 mei) hebben wij - en alle andere
scholen in Nederland - vakantie. Dat betekent dat er geen les of les op afstand zal worden
gegeven. De helpdesk zal niet bemand zijn en er is geen opvang van kinderen op school (van
ouders met vitale beroepen of met lastige thuissituaties).
Als u door uw werk in de vitale beroepen in de meivakantie in de problemen komt (omdat u
moet werken en geen opvang heeft) dan kunt u opvang aanvragen bij Korein. Ook als uw
kinderen normaal niet door Korein worden opgevangen. Dit wordt door de gemeente,
gemeentebreed en in samenwerking met Korein, gecoördineerd en georganiseerd. Aanvragen
kunnen via het vast portaal van Korein en via de website (voor ouders die geen klant zijn bij
Korein).

