Beste ouders/ verzorgers,
En dan zijn we zomaar weer drie weken verder. Tijdens deze crisisperiode krijgen jullie wekelijks een
update van de stand van zaken i.p.v. de twee wekelijkse nieuwsbrief. Om de week zal er ook input
vanuit de groepen zijn. Nog steeds zijn jullie thuis dapper bezig met het begeleiden van jullie
kinderen met het thuiswerk en zetten de juffen nieuw werk klaar. We zullen op deze manier sowieso
tot de meivakantie doorwerken. Gaven we tot vorige week nog hoofdzakelijk herhalingswerk, vanaf
deze week gaan we ook verder door de leerstof heen. Dit houdt in dat er misschien iets vaker
instructie gegeven wordt door de juffen. Mocht iets niet duidelijk zijn of komen jullie er thuis niet uit
dan horen we het graag!
Alle juffen zien elkaar ook geregeld online. Soms met een klein groepje maar soms ook met z’n allen,
het is fijn om elkaar dan even te zien en te spreken. We hebben het over de groepen, de leerlingen
en hoe we verder gaan met elkaar. Naast jullie missen wij ook elkaar. Misschien is het fijn om te
weten dat we wel gewoon samenwerken, we worden heel digitaal vaardig!
Aankomend weekend is het Pasen. Een feest van donker naar licht. Hoe toepasbaar in deze tijd. Voor
velen is het een donkere periode. We hopen met u mee dat het snel weer licht mag worden. Dat we
weer samen kunnen zijn en samen naar school kunnen gaan. Een belangrijk deel van “samen school
zijn” is het samen vieren van vieringen. Helaas zal ook dit op een andere manier plaats moeten
vinden. De juffen hebben allemaal een invulling gevonden voor een kleine viering via Teams of via
een prentenboek of op een andere manier. Er is een online Paasviering beschikbaar via Kwintessens,
(zie extra bijlage) dat kan er natuurlijk nog naast.

We wensen jullie ondanks alles hele fijne Paasdagen!
Met vriendelijke groet,
Namens het team,
Yvonne Postma
Locatieleider

Cultuur:
In de bijlage vindt u een programma van stichting oude Groninger kerken. Het heet “de schoolkerk”.
Het gaat over verschillende feesten die bij verschillende geloven horen. Ze hadden een mooi
lespakket voor de groepen gemaakt maar bieden nu een onlinepakket aan. Mochten de link niet
werken dan kunt u naar de site zelf voor les ideeën.

Bibliotheek:
We kunnen het niet vaak genoeg aangeven. Veel lezen is deze periode erg belangrijk. Gelukkig komt
de bibliotheek met o.a. veel onlinemogelijkheden, u kunt hier meer over lezen in de bijlage van de
Bibliotheek.
Nieuwbouw:
Nog steeds zijn er een paar zaken omtrent de nieuwbouw niet duidelijk. Zodra wij nieuws hebben
nemen we jullie natuurlijk mee. U wist al dat we een periode naar Farmsum moeten omdat het
gebouw van de Windroos versterkt gaat worden. We hebben inmiddels vernomen dat er eerst een
andere basisschool naar Farmsum gaat i.v.m. de versterking van hun school, zodat we sowieso na de
zomervakantie het nieuwe schooljaar gewoon starten aan de Barklaan in ons vertrouwde gebouw.
Dat is fijn om te weten!

Van de gymmeester:
Hoi Allemaal,
Meester Jermain hier! Wat gek dat wij elkaar al een tijd niet gezien hebben en dat dit
helaas ook nog even blijft. Natuurlijk had ik dit anders willen zien en het liefste gaf ik
gewoon les aan jullie. Maar in deze omstandigheden is het belangrijk dat je goed om
jezelf denkt, maar vooral ook om en aan anderen. Er zit niks anders op dan veel thuis
zijn. Gelukkig mogen wij nog wel naar buiten. Ik ga bijvoorbeeld wandelen met mijn
kleine zoontje van zes maanden of ik doe oefeningen in de achtertuin om fit te blijven.
Ik doe bijvoorbeeld fitness oefeningen zoals push up, sit ups en touw springen.
Als kleine jongen pakte ik zelf vaak een bal en ging ik bijvoorbeeld hooghouden of
in een korte tijd zoveel mogelijk tegen de muur aan schoppen en dan vooral met mijn
voet waar ik minder mee kon voetballen. Daarnaast ging ik veel klimmen en klauteren,
skeeleren en wat nu heel erg goed werkt zijn spelletjes doen met stoepkrijt. Ik ben
benieuwd hoe jullie fit blijven en bewegen/spelen. Gelukkig hebben wij deze dagen mooi
weer buiten, dus ik zou zeggen maak er gebruik van maar houd wel rekening met de 1,5
meter afstand! En misschien heb je onze leuke beweegBINGO-kaart al geprobeerd?
Omdat het nog wel even duurt voordat de gewone lessen weer gaan beginnen
gaan mijn team en ik iets bedenken waardoor jullie fit en gezond kunnen blijven. Ik hoop
dat jullie hier gebruik van gaan maken. Misschien willen jullie filmpjes of verhalen delen
wat jullie doen om fit en gezond te blijven. Dan mag je dit sturen naar j.briet@hvdsg.nl
Misschien kunnen wij dit delen op het ouderportaal en mogen andere kinderen jullie
leuke ideeën ook uitvoeren. Als je hierbij hulp nodig hebt kun je je ouders of verzorgers
vragen om je te helpen.
Ik hoop dat jullie leuke ideeën hebben, zodat we ons niet hoeven te vervelen. Ik hoor het
graag van jullie. Denk goed om jezelf en om anderen en wees vooral ook lief voor elkaar.
Blijf gezond en hopelijk zien we elkaar dan snel weer!
Sportieve groetjes,
Meester Jermain

