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ZO EINDIGDE DE VORIGE NIEUWSBRIEF:

Hopelijk zien we elkaar gewoon aanstaande maandag weer!
En nu zijn de kinderen al een week thuis. Wat een bijzondere situatie, die vraagt om bijzondere
aandacht van ons, van u en van uw kinderen.
We hebben geprobeerd ervoor te zorgen dat de kinderen thuis verantwoord aan de slag kunnen met
werk van school. We houden contact via Schoudercom (voor blogs zie ook 2018-2019) en facebook!
We vinden het erg leuk als u ons op die manier ook op de hoogte houdt. We reageren via beide
kanalen en posten ook op facebook tips om te doen, niet persé onderwijsinhoudelijk, maar ook
vrijblijvende leuke activiteiten en spelletjes.
We hebben begrip voor uw situatie thuis. Onze collega's lopen thuis tegen dezelfde grenzen van wat
kan en niet kan aan. Voelt u zich aub niet bezwaard als het schoolwerk van de kinderen niet af is of
op een andere manier wordt gedaan of niet helemaal lukt. Deze situatie vraagt van ons allemaal
flexibiliteit, samenwerking, verantwoordelijkheid en begrip voor elkaar. Zo helpen we onze kinderen
ook. Want dat zijn hele mooie kwaliteiten die we in deze situatie onze kinderen op een natuurlijke
manier kunnen leren. Dus wij zetten ons beste beentje voor en we weten dat u dat ook doet. Hartelijk
dank thuiswerkende ouders met kinderen!!

MAATREGELEN i.v.m. het CORONAVIRUS
In de bijlage vindt u een brief met daarin tips die ons helpen het virus zo langzaam mogelijk te
verspreiden.
Blijft u Schoudercom goed in de gaten houden, zodat ik u meteen kan bereiken indien zich ingrijpende
veranderingen in de voorschriften van de overheid voordoen. Meest direct werkt de SchouderCom app.
Op de website van de GGD en de website van het RIVM staat de meest actuele informatie over het
coronavirus. Het RIVM heeft een speciaal telefoonnummer voor vragen over corona: 030-2749111.
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WISSELDAG DINSDAG 24 mrt. a.s.
Zoals u in de brief van maandag j.l. hebt kunnen lezen, leggen we dinsdag 24 maart a.s. nieuw werk
voor de kinderen klaar. We merkten afgelopen dinsdag dat u verspreid over de dag de materialen op
kwam halen, wat precies paste bij de voorschriften van de overheid om niet met grote aantallen
samen te komen. We vragen u om ongeveer hetzelfde tijdstip te hanteren om het nieuwe werk op te
halen. De leerkrachten laten u via Schoudercom weten welke boeken en schriften thuis nog nodig
zijn en niet omgeruild hoeven te worden. Zij geven ook aan wat ingeleverd moet worden. Als iets
niet gemaakt is, kunt u het toch inleveren, zo kunnen de leerkrachten de ontwikkelingen van de
leerlingen volgen. Ook de rapportmap kan dinsdag a.s. ingeleverd worden.

RAPPORTEN
Op woensdag 25 maart a.s. staat het meegeven van het 2e rapport gepland. Dit gaat niet door. De
leerkrachten maken de rapporten wel. We denken intussen na over wat meest handig en wenselijk
is, aangezien we ook geen reguliere rapportgesprekken houden in de week erna.
De kinderen en u hebben het recht te weten wat de status van de ontwikkeling van uw kind is, voor
zover dat niet geheel duidelijk is. Uw kind krijgt immers regelmatig toetsmapjes mee en/of u bent
regelmatig in gesprek met de leerkracht van uw kind.
We willen het rapport zorgvuldig toelichten. En inhoudelijk met u van gedachten wisselen over
specifieke aanpak(-ken) die nodig zijn op basis van de meest recente LOVS resultaten en cijfers op
het rapport. We zullen u in de volgende nieuwsbrief informeren over hoe we dit gaan organiseren.

WAT GAAT NIET DOOR?
Via de officiële kanalen hebben we vernomen dat verschillende activiteiten niet doorgaan in heel
Nederland en dus ook niet in de Hoeksche Waard op de Pijler in Maasdam:
● De school is gesloten tot 6 april a.s.
● De typelessen op school
● De centrale eindtoets voor groep 8 op 15 en 16 april a.s.
● De koningsspelendag op 17 april a.s.

AGENDA
Di. 24 mrt. Werk inleveren en ophalen op school tussen 8.30 en 16.30 uur.
Do. 2 apr. Cafe GEZIeN gaat niet door!
Do. 9 apr. Paasviering op school én continurooster, meer info volgt.
Di. 19 mei. Schoolfotograaf.
UITSMIJTER
In de bijlage tips voor ouders om het lezen ‘leuk’ te onderhouden.

#SNOR
#zorgvoorelkaar

