Nieuwsbrief

2 april 2020

Dag allemaal,
Dinsdagavond hebben we te horen gekregen dat de maatregelen met betrekking tot het sluiten van de scholen
verlengd wordt tot in ieder geval 28 april. Op 21 april zal bekend gemaakt worden of we na de meivakantie wel weer
naar school toe mogen. We vinden het een verstandig besluit van de overheid, maar zouden natuurlijk het liefst zien
dat iedereen weer bij elkaar kan en mag komen.
Ondertussen blijven ouders en leerkrachten hun uiterste best doen om het thuisonderwijs vorm te geven, te
ondersteunen en te begeleiden waar nodig. Dit gaat met vallen en opstaan. Maar ook van álle kanten met de beste
bedoelingen. Ik heb bewondering voor de leerkrachten en voor jullie als ouders hoe begripvol iedereen is. Het is
knap hoe we dit met elkaar oppakken.
In eerste instantie hebben wij rekening gehouden met een sluiting van de scholen van drie weken. Nu het er anders
uit gaat zien hebben we alles in het werk gesteld om te zorgen dat de kinderen langer thuis verder kunnen werken.
Hierom hebben we aanstaande maandag (6 april) opnieuw een ‘ophaalmoment’ voor nieuw werk voor de kinderen
van alle groepen. De ouders van groep 1 t/m 4 mogen binnen komen via de ingang van de kleuters en zullen door de
ingang van groep ¾ weer naar buiten gaan. De ouders van groep 5 t/m 8 komen binnen bij de hoofdingang en zullen
door de deur van de BSO weer naar buiten gaan. Alle spullen van de leerlingen liggen op de gangen, op naam, klaar.
De leerkrachten zullen tussen 10.00 uur en 12.00 uur aanwezig zijn op school.
Daar waar wij er voor hebben gekozen om in te zetten op de zogeheten basisvaardigheden, zullen er nu ook wat
andere dingen mee naar huis gaan voor de leerlingen die graag meer willen doen. Denk aan natuur, aardrijkskunde,
maar ook wat creatiefs, sportiefs en zo nu en dan een leuke ‘challange’. Zoals ik ook al eerder heb bericht doet
iedereen zijn best en doet iedereen wat past binnen zijn of haar mogelijkheden. Het is optioneel.

Afgelopen week hebben de leerkrachten met alle leerlingen even contact gehad. Hier hebben we veel positieve
reacties op gekregen. Dit zullen we zo nu en dan ook blijven doen. De leerkrachten zijn (op hun eigen werkdagen)
bereikbaar tussen 10.00 uur en 14.00 voor allerlei zaken. Hetzij voor uitleg, een instructie, even bijpraten, etc. Ook
wordt er regelmatig uitleg gegeven via de telefoon óf wordt er videobellen gebruikt. Vraag gerust!
Door de verlenging van de maatregelen van de overheid wil ik het volgende ook nogmaals onder de aandacht
brengen: Als school organiseren we noodopvang die is bedoeld voor de ouders die beide in een vitaal beroep
werken. Ook ouders waarvan één van beiden werkt in een vitaal beroep mogen er een beroep op doen. Wel vragen
we van hen eerst andere oplossingen te zoeken. Mocht het nodig zijn een beroep te doen op de noodopvang, dan
wil ik jullie vragen contact te zoeken via i.smalbil@lauwerseneems.nl.
Graag tot maandag.
Veel succes en zorg goed voor elkaar! #samensterk
Vriendelijke groet,
Ilona Smalbil

Mededelingen
•
•
•
•
•

Het schoolvoetbaltoernooi zal helaas niet door gaan voor groep 6 t/m 8. De organisatie gaat nog kijken naar
een mogelijkheid later in het jaar. Echter is het officiële deel, vanuit de KNVB, afgelast.
Zoals waarschijnlijk bekend, zal Op Roakeldais ook niet door gaan dit schooljaar. Dit houdt in dat de
scholendagen ook niet door gaan.
Het ophalen van het oud papier, op zaterdag 18 april, zal ook niet door gaan. De container bij de school staat
echter wel dagelijks open.
Het ‘schoolfruit’ zou doorlopen tot aan de meivakantie. Dit is nu vervroegd gestopt.
Mochten er gezinnen zijn waar geen of niet voldoende devices (laptop of tablet) aanwezig zijn voor het
schoolwerk, dan horen wij dat graag. Wie weet kunnen we hier als school bij helpen.

Vanuit de GGD

We zijn beland in een bijzondere tijd ivm het corona virus. Kinderen kunnen niet naar school, ouders werken thuis of
zijn juist veel van huis. Dit betekent dat je creatief moet zijn om samen met je kroost de dag wat gezellig door te
komen.
Als ouder kun je op verschillende websites terecht voor informatie of tips:
- David leest voor: filmpjes op YouTube waarin David voorleest uit Meester Jaap
- De leukste voetbaloefeningen voor thuis: van de KNVB
- www.opvoeden.nl: voor opvoedtips van deskundigen
- site van NJI: over hoe om te gaan met de nieuwe thuissituatie en de spanningen die dat op kan leveren
- site van GGD Groningen: met een chat voor ouders en voor jongeren
En voor tips, overleg of een luisterend oor kun je mij natuurlijk ook altijd bellen of mailen.
Ik wens iedereen veel succes en gezondheid toe!
Met vriendelijke groet,
Gerda Jokshorst
Sociaalverpleegkundige GGD
Gemeente het Hogeland Regio Winsum
Telefoonnummer: 06-51330727
Mail: gerda.jokshorst@ggd.groningen.nl

