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In deze nieuwsbrief leest u over hoe het gaat, hoe verder, bibliotheek in dorpshuis, interne vertrouwenspersoon Jacqueline Konings, EU schoolfruit, wanneer de
directeur aanwezig is en wanneer de volgende nieuwsbrief uitkomt. We eindigen met nieuws van de bibliotheek op school.
Hoe het gaat
De leerkrachten zijn dagelijks druk met het volgen van de leerlingen. Het volgen
gaat in de hogere groepen veelal digitaal en in de onderbouw wat meer op
papier. We zijn blij met berichten of foto’s van kinderen die bezig zijn met de
leerstof of aan andere opdrachten werken. De leerkrachten proberen met diverse hulpmiddelen zo goed mogelijk leerlingen en ouders te ondersteunen met
de opdrachten of gewoon om even contact te hebben. Ook ouders zoeken
soms contact, omdat ze met vragen zitten. Heel fijn om zo samen te werken,
vinden we. We denken dat het verstrekte leerstofaanbod de meeste kinderen
voldoende oefenstof biedt.
Als team hebben we regelmatig video overleg waarin we bespreken hoe het
gaat en welke plannen we hebben. We zijn het eens dat de huidige manier van
werken ons bevalt, gegeven de omstandigheden. We bereiken alle kinderen en
daar zijn we ontzettend blij mee.
We werken zoveel mogelijk volgens de richtlijnen van de overheid, zoveel mogelijk vanuit huis dus. Soms zijn er leerkrachten op school. Als we met een aantal
aanwezig zijn, merken we dat het lastig is om afstand te houden. Gangen zijn nu
eenmaal wat smal. Sommige duo collega’s vinden het prettig om af en toe met
elkaar op school af te spreken en zodoende de lijnen zo kort mogelijk te houden.
In enkele groepen wordt gebruik gemaakt van de iPad/computer om met de
hele groep video overleg te hebben. Ook hier weer om zo het contact met elkaar te onderhouden, maar in een individueel geval ook om een leerling die
niet verder kan weer op weg te helpen. Er worden allerlei creatieve manieren
van dit contact onderhouden, bedacht en uitgevoerd.
Toch is bij iedereen de wens om weer als vanouds dagelijks naar school te gaan
heel erg sterk. Liever nog vandaag dan morgen. Helaas gaat dat tot het einde
van de meivakantie (6 mei) nog niet gebeuren. De minister president was glashelder in de persconferentie van dinsdag 7 en woensdag 15 april: “Blijf thuis,
houd voldoende afstand en hou vol!” Dat doen we!
Dezelfde boodschap wensen we u toe: blijf gezond, blijf zoveel mogelijk thuis,
houd afstand en hou vol!
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Hoe verder?
Volgende week, dinsdag 21 april, horen we meer over hoe we verder moeten
en welke consequenties de voortgang heeft voor het onderwijs. We zullen u in
de vakantie via Klasbord van ontwikkelingen op de hoogte houden.
Qua huiswerk zullen we in principe het uitgangspunt ‘geen huiswerk’ hanteren.
Toch willen we kinderen die de smaak van thuiswerken te pakken hebben, niet
ontmoedigen. Er bestaan ideeën voor ‘vakantiewerk’, Snappet blijft gewoon
bruikbaar en er zijn groepen die opdrachtjes mee krijgen. Kinderen die graag
willen werken hoeven dus niet stil te zitten.
Ook de noodopvang in Zuidland op de Vlasbloem draait door en leerkrachten
dragen daar in de vakantie op vrijwillige basis aan bij.
Bibliotheek in dorpshuis
Alle kinderen kunnen digitaal boeken aanvragen bij de bieb in het Dorpshuis;
de boeken worden daarna thuisgebracht. Op de site van de bieb staan per
leeftijdsgroep titels. Maak hieruit een keuze en maak de aanvraag compleet.
Dan komt het goed.
Interne vertrouwenspersoon Jacqueline Konings
In deze onzekere tijd kan ik me voorstellen dat u zorgen heeft over het welzijn
van uw kind. Die zorgen kunt u delen met de juf. De leerkracht kent uw kind
het beste, weet vaak wat er speelt en kan hier op inspelen.
Maar ik kan me ook voorstellen dat er situaties of kwesties ontstaan die u niet
wilt of kunt delen met de juf. Het lijkt mij belangrijk om niet rond te blijven lopen met uw zorg/zorgen.
Wat kunt u doen?
•
In die gevallen kunt u contact zoeken met mij. Ik ben de interne vertrouwenspersoon van de school.
•
Ik kan u altijd in verbinding brengen met onze schoolmaatschappelijk
werker Iris Imhof of u zoekt zelf contact met haar. (Zie ook haar afgelopen dinsdag geposte nieuwsbrief met handige tips. Te bekijken via de
link op Klasbord)
Als u contact met mij opneemt, kunnen we gezamenlijk overleggen welke stap
er genomen kan worden. Uiteraard is de inhoud van deze gesprekken strikt
vertrouwelijk. Als u contact wilt, stuurt u mij dan een mail waarin u het telefoonnummer vermeldt waarop ik u kan bereiken. Ik neem dan zo snel mogelijk contact met u op.
Mijn gegevens:
Jacqueline Konings
Mailadres: j.konings@primovpr.nl
Juffendag
De juffendag die gepland staat op woensdag 13 mei gaat niet door. Ook als
we aan het werk kunnen gaat dit feest niet door. Bij het weer open gaan van
de school richten we ons geheel op het geven van onderwijs en op de doelen
die we normaal gesproken voor de zomervakantie bereiken.
EU schoolfruit
Aan dit gezonde tussendoortje is door de pandemie plotseling een einde gekomen. Eigenlijk zou 17 april de laatste keer zijn dat het fruit aan de kinderen in
de pauze uitgedeeld zou worden. We weten nu nog niet wanneer de scholen
weer open gaan, maar we stellen in ieder geval dinsdag en donderdag als
verplichte fruitdagen in. De enige voorwaarde voor deelname aan de gratis
fruitactie is dat we minimaal twee dagen per week gezond blijven eten in onze
pauzes na het einde van de actie en dat doen we graag. We hopen natuurlijk
dat ook op de andere dagen gezonde tussendoortjes meegegeven zullen
worden.
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Aanwezigheid directeur
De directeur is tot en met 6 mei niet op school aanwezig.
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 29 mei.
De Bibliotheek op school
Online is de bibliotheek gewoon open! In de ThuisBieb-app staan vrij beschikbare e-books zodat leerlingen thuis kunnen doorlezen. In de ThuisBieb PDF
staat alle info over de app.
ThuisBieb: vrij beschikbare e-books
De ThuisBieb-app is toegankelijk voor iedereen. Dus ook als leerlingen géén
lid zijn van de Bibliotheek! In de app staan 100 e-books, waarvan 21 titels voor
kinderen tot en met 12 jaar, zoals Fien komt dat zien! van Harmen van Straaten en Alaska van Anna Woltz. Met de ThuisBieb willen de Bibliotheken iedereen die thuis zit, dus ook kinderen, een hart onder de riem steken in deze onzekere tijd.
Download de ThuisBieb in de AppStore of Google Play
De e-books staan in de speciale ThuisBieb-app. Je kunt de ThuisBieb-app voor
iOS downloaden in de AppStore en voor Android via Google Play. Wanneer
de app is geïnstalleerd kun je het aanbod bekijken en titels selecteren. De
app is in elk geval beschikbaar tot en met 10 mei. Meer informatie kun je vinden op jeugdbibliotheek.nl/thuisbieb.
Jeugdbibliotheek.nl
Speciaal voor deze periode heeft de Bibliotheek ook extra luisterboeken beschikbaar gesteld voor kinderen die geen lid zijn van de bibliotheek. Deze zijn
vrij toegankelijk via de LuisterBieb-app. Net als de voorleesfilmpjes van De
Voorleeshoek en Bereslim.
Kinderen die lid zijn van de Bibliotheek kunnen naast de e-books in de ThuisBieb nog veel meer e-books lenen. Ook kunnen ze oefenen voor schoolvakken via Junior Einstein. Kijk op jeugdbibliotheek.nl voor een overzicht van alle
digitale producten voor kinderen.
Een PDF over bovenstaande kunt u vinden op de website van de school bij
de nieuwsbrieven. Door te klikken op de schoolbieb-link in het Klasbord bericht over deze nieuwsbrief kunt u het PDF’je ook lezen.
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