Beste ouders/ verzorgers,
In plaats van de gebruikelijke nieuwsbrief op donderdag mail ik u vandaag een
update van de stand van zaken, geven we enkele extra links voor informatie en
werktips en deel ik algemene informatie namens het team. Volgende week
woensdag zullen we een nieuwsbrief maken met informatie uit de groepen
waarbij leerkrachten met u delen wat er gebeurt in de groepen.
Alle kinderen van onze school hebben inmiddels hun thuiswerkpakket
ontvangen. Er wordt al hard gewerkt en onze dank naar u toe is groot. We weten
dat we heel veel van ouders vragen. Soms lukt het thuiswerken goed en soms
geeft het een hoop spanning. We willen meegeven dat we het belangrijk vinden
dat kinderen zich veilig voelen in deze spannende tijd. Naast het werken moet er
ook tijd voor ontspanning zijn. In de bijlage vindt u informatie over hoe u met uw
kind (eren) over corona kan praten. Ook delen we een prentenboek over corona
met u, die met de kinderen doorgenomen kan worden.
We hoorden al enkele vragen over de margedag die gepland stond. Kinderen
geven aan dat ze anders een dag vrij hadden gehad. Het team heeft overleg
gehad en de kinderen hoeven donderdag niet te werken! (Mag natuurlijk wel)
Met het team gaat het goed. We zijn gezond, hebben soms wat
verkoudheidsklachten maar gaan ervan uit dat het daarbij blijft. Misschien had u
al meegekregen dat juf Jacqueline in verwachting is van haar tweede kindje. We
feliciteren haar van harte. Met haar en de baby gaat het goed. We hopen dat het
met u allen ook goed gaat. Bij bijzondere omstandigheden worden we graag op
de hoogte gehouden zodat we als school mee kunnen leven, ook al zijn we
fysiek niet samen, ons credo blijft: Samen school zijn!
Hartelijke groeten namens het team,
Yvonne Postma
locatieleider
Enkele tips/links naast het pakket van de eigen juf:
We krijgen enorm veel aanbod voor onder andere online werken en tips om de
tijd door te komen. We kiezen ervoor om vanuit de juffen een werkpakket aan te
bieden met methodes die we normaal ook gebruiken. Deze voldoen aan de
normen en zo voorkomen we te veel verschillen in uitleg en aanbod. Natuurlijk
komen er ook leuke links voorbij die we wel graag willen delen, dat doen we via
deze mail. Dit is dus extra en behoort niet tot het weekpakket van de groep.
Normale schooldagen beginnen we vaak met een les uit Trefwoord, onze
levensbeschouwelijke methode. Deze methode heeft geen online inhoud. We
hebben van onze leverancier wel een mooie link doorgestuurd gekregen waar
dagelijks een Bijbelverhaal of een spiegelverhaal gelezen kan worden met een
vraag erbij of een plaat. We vinden het belangrijk u dit aan te bieden, u kunt
kiezen of u er gebruik van wilt maken. De link is: kwintessens.nl/start
Voor extra beweging heeft juf Tjitske, die de opleiding bewegingsonderwijs volgt,
een bewegingsbingo gedeeld. Ook deze vindt u als bijlage.
Het volgende stukje heeft juf Marianne aangedragen:
Nu de kinderen deze thuisblijfdagen extra tekenen en knutselen is het misschien
wel een leuk idee om de tekeningen een mooie bestemming te geven.
Oudere mensen worden er blij van nu ze geen bezoek mogen ontvangen.
We doen een oproep: maken jullie mooie tekeningen, kleurplaten, of schrijf een
kaart, brief ect. Stop deze in een doos die staat in het fietsenhok in een

winkelwagen op de Menno van Coehoornsingel 23 in Delfzijl. [je loopt het pad op
naast de kerk, richting het Anker, aan de linkerkant staat een overdekte
fietsenstalling]
Ds. Marja de Jager zorgt dat al jullie werk wordt bezorgd op de adressen. We
verwachten veel post nu jullie extra veel tijd hebben! En het is natuurlijk heel
mooi dat je wat doet voor al die oudere mensen die een hele tijd geen bezoek
krijgen.

