open – zelfstandig – verantwoordelijk – samen - groei

Windvlaag
April 2020
Beste ouder(s) en verzorger(s),
Deze Windvlaag schrijf ik onder totaal andere omstandigheden dan normaal. Dit is de derde week
waarin het land voor een groot deel ‘op slot’ zit en de scholen gesloten zijn.
We hebben op maandag 16 maart voor drie weken werkpakketten gemaakt, op papier en digitaal,
vooral gericht op herhaling van lesstof.
Gisteren hebben we gehoord dat de scholen dicht moeten blijven tot en met de meivakantie. Dat
betekent dat we elkaar niet eerder dan 11 mei weer op school zullen zien. Deze verlenging hebben
we natuurlijk zien aankomen. Daarom zijn alle leerkrachten deze week op zoek gegaan naar
manieren om ook nieuwe lesstof aan te bieden.
Dit zal niet in alle groepen op dezelfde manier gebeuren. Er is gekeken naar wat mogelijk is en wat
past bij de kinderen.
Voor groep 1/2 verandert er niet veel: het aanbod van Onderbouwd met aanvullingen van juf
Lammie en juf Monique krijgt een vervolg. Groep 3 en 4 is op dit moment hard bezig om de diverse
mogelijkheden verder uit te werken. Ouders van de kinderen in die groepen hebben daarover
berichten in Parro ontvangen. De groepen 5/6, 6/7 en 8 zijn gestart met Classroom Teams. Met dit
systeem kan goed contact worden onderhouden met de kinderen.
Het is voor ons, voor u en voor de kinderen nieuw en het loopt niet meteen vlekkeloos. Als er vragen
zijn, neem dan contact op de leerkracht via Parro. Zij zullen u verder helpen.
Wij blijven opvang bieden aan de kinders van ouders in vitale beroepen, die geen andere opvang
kunnen regelen. We vragen echter ook aan deze ouders om zoveel mogelijk de opvang voor hun
kinderen op een andere manier te regelen. Op die manier willen we het risico van onderling
besmetten zoveel mogelijk voorkomen.
Als u thuis niet de beschikking heeft over een laptop of IPad waar de kinderen op kunnen werken,
kunt u dit kenbaar maken bij de leerkracht van uw kind. Wij hebben de beschikking over een beperkt
aantal laptops die we in bruikleen kunnen geven. We moeten ons daarbij eerst beperken tot één
laptop per gezin. Mochten we uiteindelijk laptops tekort hebben, kan ik een beroep doen op ons
bestuur.
We realiseren ons dat we veel van jullie vragen en we hebben grote bewondering voor alle hulp die
jullie bieden aan de kinderen! Gelukkig zijn er diverse mogelijkheden om met elkaar in contact te
blijven: telefoon, Parro, mail en voor de bovenbouw straks ook via videobellen via Classroom Teams.
Laten we goed in contact blijven en gebruik maken van de mogelijkheden die er zijn! Samen zijn we
sterk!
We wensen u alle goeds en hopen dat iedereen gezond blijft!
Met vriendelijke groet, mede namens het team,
Monique Frankema
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Gefeliciteerd!
De jarigen in april zijn:
1
6
8
11
12
14

Alban Tusha
Jaisy Atmowirono
Deniz Altin
Myronne Wernert
Milan Dijkstra
Dylano Onwenu

14
16
17
20
21
30

Anna Wessels
Yazan Nabi
Ashley van Assen
Sara Scheper
Gijs Tjepkema
Liv Norbruis

Ondanks de rare periode wensen we jullie allemaal veel plezier op jullie dag!

Agenda april 2020
Omdat we de hele maand niet op school zijn vervallen de activiteiten.

Oproep
Wilt u de komende weken lege wc-rollen en keukenrollen bewaren? Die kunnen we op school weer
goed gebruiken.

Nieuwsbrief De Kameleon
Als bijlage ontvangt u de nieuwsbrief van BSO De Kameleon.

