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Van de directie
De corona-crisis maakt dat ons dagelijks leven er anders
uitziet. Daarnaast is het nu nog onduidelijk hoe lang
Nederland nog ‘op slot’ blijft en wat de gevolgen van
deze pandemie voor de lange termijn zullen zijn.
Wij hebben binnen de stichting gesproken over
meerdere scenario’s voor het onderwijs. Komende
dinsdag wordt daarover meer bekend gemaakt door de
regering. Uiterlijk woensdag krijgt u van mij een reactie
hierop en de bijbehorende consequenties voor ons
onderwijs (via de e-mail).

DASLIEF

Zo zijn we ook al bezig met het moment waarop de
scholen weer openen: deze periode moeten de
kinderen ook kunnen verwerken. Er zullen kinderen zijn
bij wie in de naaste omgeving wellicht mensen ziek zijn
geworden of zelfs overleden. Daarnaast ziet de
kinderwereld er nu even heel anders uit… en dat heeft
impact. We zijn bezig met een sociaal-emotioneel
programma dat daarin kan ondersteunen.

Er zijn in het land al een aantal initiatieven gestart om
iets voor iemand anders te doen.

Wij proberen uw kind en u op dit moment zo goed
mogelijk te ondersteunen bij het thuis-onderwijs en zijn
continu bezig hoe we hier zo goed en passend mogelijk
vorm aan kunnen blijven geven.

Wij zullen zorgen dat deze bezorgd worden bij een
aantal mensen die we hier blij mee kunnen maken,
bijv. ouderen in een verzorgingshuis.

Wij willen daar graag ons steentje aan bijdragen voor
mensen die eenzaam/alleen zijn.
De kinderen mogen komende week een kaart maken
voor deze mensen en de kaart in de brievenbus van
school doen.

De leerkrachten hebben even telefonisch contact gehad
met de kinderen deze week. Ook heel waardevol en fijn
om elkaar even te spreken.
Soms zien we elkaar in onze dorpen, we zwaaien,
maken op afstand even een praatje of facetimen.
Fijn om elkaar te zien..… al is het op afstand.
Barbara Banis

Nog even …
- Mocht u een mailtje sturen aan de leerkracht van uw
zoon/dochter, dan de duo collega in de CC zetten!
- Aankomende vrijdag staat als studiedag in de agenda’s.
Wij hebben hier in de weekplanning ook rekening mee
gehouden.
Openbare Daltonschool Waayer Wadenoijen
Dreef 1d
4014 MJ Wadenoijen

TEAMS/communicatie
Maandag a.s. krijgt u een brief met de uitleg over
TEAMS. Dit is een programma om in een afgesloten
groep te chatten en videobellen.
Komende week gaan de leerkrachten proberen om dit
in te richten voor onze kinderen (dit is voor ons ook
helemaal nieuw) en met de collega’s te kijken wat werkt
en hoe.
Het belmomentje zal de komende week middels het
uitproberen van teams gaan. Zo weten wij dat de
kinderen in kunnen loggen en dat het systeem werkt én
hebben we gelijk even contact met de kinderen gehad.
Dit geldt voor alle groepen.
T. 0344-661527
E. directie.waayer-w@opo-r.nl
W. www.waayer-wadenoijen.nl

