Corona update
Het blijft een onwerkelijke situatie waarin we gezamenlijk terecht zijn gekomen. Scholen zonder kinderen,
behalve een enkel kind dat aanwezig is voor de opvang, en leerkrachten die lesgeven op afstand vanuit
hun lokaal of vanuit huis. Ongekend.
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Agenda:
U heeft gisteren per mail een brief van de
burgemeester ontvangen.

We zijn gisteren begonnen aan week twee. De afgelopen week is, door zowel de leerkrachten, de
leerlingen en u als ouders, een ontzettende grote inspanning geleverd om het onderwijs zoveel mogelijk
doorgang te laten vinden. Wij hebben daar heel veel bewondering voor! Via deze weg willen wij u dan
ook hartelijk danken voor alle begripvolle en positieve reacties die wij op school hebben mogen
ontvangen. We mogen trots zijn op wat er nu al staat!
We zien ook een hoge mate van betrokkenheid van u, terwijl we ons heel goed realiseren dat ook de
meesten van u voor een zware opgave staan naast het begeleiden van uw kind thuis. Naast ouder bent u
nu ook opvang en leerkracht geworden. Een bijzondere ervaring lijkt ons dat.
Wij wensen u veel plezier, sterkte en succes.
Er worden geweldige foto’s, berichten en filmpjes met ons gedeeld over de werkzaamheden die thuis
worden uitgevoerd. Heel leuk dat u dat doet. Deze week zal er extra energie worden gestoken in het
opzetten van meer interactie met kinderen, daar hebben niet alleen wij, maar ook de kinderen denken wij
behoefte aan. Ook heeft een aantal ouders aangegeven dat zij het werk van de kinderen graag eerder
gemaild wilden krijgen. Vanaf morgen zal dit het geval zijn.
Elke avond rond 20.00 uur zal het schoolwerk voor uw kind van de volgende dag in uw mailbox belanden.
De lessen zijn elke ochtend vanaf 8.30 uur voor uw kind beschikbaar.
We hebben met elkaar afgesproken dat we goed rekening zullen houden met de hoeveelheid werk dat we
aanbieden aan de kinderen en dat wij het werk proberen af te wisselen.
De leerkracht van uw kind zal contact opnemen met u of uw kind(eren) als zij merken dat uw kind te
weinig doet. Gelukkig is dat nog maar een paar keer voorgekomen. Het is wel belangrijk dat u, ondanks
alles, zelf ook zicht houdt op de uitvoering van hetgeen de school aanlevert. Komt u er echt niet uit neem
dan a.u.b. contact op met de leerkracht om alternatieven te bespreken.
Als school willen wij u nogmaals melden dat de leerkrachten tussen 10.00 uur en 14.00 uur bereikbaar
zijn per mail om eventuele vragen van u te kunnen beantwoorden. Mocht u na die tijd een mail sturen,
dan kan het dus zijn, dat u pas de volgende dag een reactie terug kunt ontvangt.
Elke dag zijn ook minimaal twee collega’s op school om de kinderen op te vangen van ouders uit de vitale
beroepen
Binnen ons team zien we dat we goed in contact blijven met elkaar. De onderlinge afstemming verloopt
nog steeds goed. Alle leerkrachten zijn in de ict leerstand gegaan en er ontstaan steeds meer nieuwe
ideeën. Wij bewaken met elkaar hetgeen we doen zodat alles gericht blijft op het geven van goed
onderwijs! Ook al is dat op afstand.
Namens het team
Met vriendelijke groet, Remon Pontman

