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VOORJAAR
Opa Koos zorgt ervoor dat de school en haar
omgeving er altijd spic en span uitziet. Hij heeft
voorjaarsbloemetjes gedoneerd en geplant. Zo ziet
het er fleurig uit als de kinderen weer mogen komen.
Heel hartelijk bedankt Opa Koos!
SCHOUDERCOM
We hebben de instellingen van Schoudercom
gewijzigd, waardoor het nu voor u als ouder mogelijk
is om een filmpje of foto te sturen. Zo kunt u ons op
de hoogte houden van hoe het thuis gaat of hoe er
door uw kind wordt gereageerd op filmpjes en/of foto’s
die wij sturen.
Zo kunnen we elkaar volgen. Denkt u er ook aan de
filmpjes en berichten van de juffen aan uw kind te
laten zien. Dat wordt zeer gewaardeerd! We zien u
reacties daarop graag tegemoet. Hartelijk dank vast!

VOORLOPIG LAATSTE WISSELDAG DINSDAG 7 april a.s.
De leerkrachten laten u via Schoudercom weten welke boeken en schriften thuis nodig zijn voor
deze voorlopig laatste thuiswerk periode. 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. Het rapport van uw kind ligt dinsdag a.s. ook op tafel. Het werk wordt vrijdag 17
april a.s. weer ingeleverd. Het schoolwerk wisselen verloopt goed. Neemt u aub een afstand van 1,5
meter in acht, als u een ouder of kind in de gang of het lokaal treft.
Hartelijk dank voor uw medewerking. Inmiddels hebben de leerkrachten ook telefonisch contact
gehad met u en uw kind. Zo proberen we de kinderen te laten ervaren dat school gewoon ‘doorgaat’
en proberen we u een hart onder de riem te steken. Volgende week zal het telefonisch contact mede
gericht zijn op het rapport.

NIEUWS van de HVO/GVO juffen
Voor de lessen PC is het goed om te weten dat de komende weken (tot de meivakantie) over Pasen
zullen gaan. Hierbij gaat het erom waar christenen aan denken bij dit voor hen belangrijke feest.
De lessen zijn zo opgezet dat de leerlingen deze zelfstandig kunnen maken. Misschien dat hulp bij
het opzoeken van een filmpje nodig is, in de beschrijving probeer ik zo goed mogelijk neer te zetten
hoe het filmpje gevonden kan worden. Er is ook altijd een uitgeschreven verhaal beschikbaar, mocht
het filmpje niet werken. Het zou leuk zijn als de kinderen gemaakte opdrachten bewaren voor in hun
GVO-map. Dit is de map waarin ze op school alle gemaakte opdrachten van de PC GVO lessen
bewaren. Lukt dit niet, dan is dat geen probleem. Hartelijk groet, juf Doretta.
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De HVO juf heeft er voor gekozen om een les over de gevolgen van het coranavirus te maken. Voor
de ouders belangrijk om te weten dat we normaliter over dit soort dingen binnen de lessen hier naar
kijken. Wat betekent het voor ons, maar ook voor de ander. Hoe gaan we er mee om. Er zal
ongetwijfeld thuis over gesproken zijn, maar ook goed om met elkaar te weten dat deze periode niet
voor iedereen hetzelfde betekent en dat we allemaal met verschillende dilemma's te maken hebben.
Ik heb een speciaal email adres aangemaakt, waar kinderen en of ouders ook naar kunnen mailen.
Groet, juf Jeanette.
De kinderen die de RK-les volgen, kunnen iedere keer een verhaal lezen. Ze kunnen vragen
beantwoorden in hun schrift. Dit hoeven ze niet in te leveren. We bespreken de antwoorden later.
Bij het verhaal hoort een creatieve opdracht. Wie het leuk vindt, kan deze maken. Het is niet
verplicht. Vriendelijke groet, juf Gerdie.

AGENDA
Di. 7 april Werk inleveren en ophalen én rapport ophalen op school tussen 8.30 en 16.30 uur.
Vervolgens nemen de leerkrachten telefonisch contact met u op om het rapport te bespreken.
Vr.10 t/m ma. 13 april Paasvakantie!
Vr.10 april Geen nieuwsbrief ivm lang weekend vrij.
Vr.17 april 8.30 tot 14.00 uur Alles wat thuis is van school, dus schriften, boeken, etuis, ander
materiaal, terug inleveren op school.
Za. 18 april t/m dinsdag 5 mei Meivakantie.
Daarna:
-De school is in ieder geval gesloten tot 6 mei.
-Het kamp voor groep 7 en 8 van 11 t/m 14 mei gaat niet door.
-De meespeelochtend bij de kleuters op 13 mei a.s. gaat niet door.
-Het open podium op 20 mei a.s. gaat niet door.
Het zou ontzettend fijn zijn als ik u in de vakantie kan berichten dat de kinderen op woensdag
6 mei weer naar school kunnen komen. Dat moeten we echter afwachten, in ieder geval tot 21
april a.s. Wellicht krijgen we dan duidelijkheid van de overheid. Blijft u Schoudercom in de
gaten houden aub ook in de vakantie. Fijne vakantie zonder werk van school;-)

BIJLAGEN:
●
●
●

Advertentie van De Hoeksche school waarin vacatures voor pedagogisch medewerkers,
onderwijs assistenten, leerkrachten basisonderwijs en leraren voor het voortgezet onderwijs.
Een nieuwsbrief van de bibliotheek voor leerlingen en ouders, met leuke tips en activiteiten
waar u aan mee kunt doen.
Een brief met informatie over de bereikbaarheid van de jeugdgezondheidszorg in deze tijd
van corona maatregelen.

