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Van de directie
Amper een week geleden schreef ik over de aangepaste
opening en afsluiting van de Schoolweek.
Hoe anders verlopen de zaken in Nederland nu.
Ik ben onder de indruk van de flexibiliteit van iedereen
in Nederland. Het is even passen en meten, vooral
wennen. Maar ik heb zoveel positieve berichten
ontvangen, van ouders, leerlingen en leerkrachten.
Over hoe we deze periode ingegaan zijn en hoe de
eerste week verlopen is.
De initiatieven binnen onze stichting delen we als
directeuren met elkaar, dat wordt vervolgens weer
uitgerold in het team. Allemaal op afstand, dat wel.

Wist u dat
-

In het onderwijs hebben we vooral veel contact met
elkaar, het ontbreken ervan is echt een gemis.
Thuis wellicht weer wat waardevoller, omdat ook jullie
als ouders nu veel intensiever met jullie kinderen bezig
zijn.
Ik ben trots op onze school, op onze leerkrachten, op
onze leerlingen én op onze ouders.
Onze slogan is: ONTWIKKELEN DOEN WE SAMEN, en op
dit moment intensiever dan ooit.
Barbara Banis

-

-

Groep 7/8 middels discord direct kunnen
communiceren met de juf?
Groep 1/2 erg druk bezig is thuis met
knutselen, rekenen, taal en lezen?
Groep 3/4 een opdracht heeft gekregen voor
een bijdrage aan een weekkrant?
Groep 5/6 zeer digitaal vaardig wordt in deze
periode?
Wij als team dagelijks contact en overleg met
elkaar hebben via app, Teams, mail en
telefoon?
De eindtoets van groep 8 komt te vervallen?
De hele school nu op gynzy kan?
Kinderen nu extra tijd hebben voor het
automatiseren van tafels, lezen enz.?
Dagelijks een aantal keer buitenspelen en
sporten erg belangrijk is?

Contact
Volgende week nemen de leerkrachten even telefonisch contact
op met de kinderen (de groepen worden onder de duo’s
verdeeld, deze bellen op hun werkdagen de kinderen). Het is
goed om even je juf te spreken in deze rare tijd. Dit gesprek is
écht even bedoeld voor de leerlingen.
Heeft u vragen t.a.v. leertaken, dan kan dat via de e-mail van de
leerkrachten.
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