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Een nieuw jaar, een naar begin
Allereerst wil ik u met uw gezin de allerbeste
wensen voor 2021 wensen.
Dat het nieuwe jaar veel gezondheid en plezier
mag brengen en een opening naar het ‘gewone
leven’.
Helaas hoorden we vlak voor de vakantie dat de
scholen dicht moesten. Een onverwacht besluit, wij hadden verwacht dat
de basisscholen niet meer gesloten zouden worden.
En ook een naar besluit met grote gevolgen.
Van ouders horen we veel verschillende wensen terug. De één wil meer
werk, de ander minder. De één wil veel online momenten, de ander juist
niet. Het is ook logisch, iedere thuissituatie en ieder kind is anders en
daarbij passen verschillende vormen.
Wij begrijpen heel goed de spagaat van u als ouders om werken te
combineren met het begeleiden van de leerlingen. Weinig mogelijkheden
om afleiding te hebben, eigen werk dat blijft liggen, kinderen die zich
zorgen maken of vinden dat de juf of meesterhet heel anders uitlegt dan
u. Het geeft veel stress en dat horen we ook van u terug. Kijkt u goed wat
lukt en wat niet lukt? Liever iets minder gedaan in een rustige sfeer dan
alles af en veel stress.
We hopen op een snelle heropening van de scholen!
In de vormgeving van ons onderwijs hebben we een paar keuzes gemaakt
die ik graag wil toelichten:
In de keuzes die we maken staat steeds voorop dat we een zo groot
mogelijke groep willen bedienen en de stress voor ouders zoveel mogelijk
willen beperken.
De weektaak wordt van tevoren gestuurd, dit zal vanaf nu op
vrijdagmiddag gebeuren. Instructiefilmpjes zijn op het youtube kanaal of
in Teams te vinden.
We geven geen/beperkt online onderwijs, in sommige
bovenbouwgroepen wordt hier wel mee geëxperimenteerd. In een
eerdere peiling hebben we gemerkt dat er in 86 gezinnen bijvoorbeeld 1

laptop gedeeld wordt met meerdere gezinsleden. Daarnaast gaan ouders
verschillend om met de weekplanning, sommige ouders werken met hun
kinderen in het weekend omdat er bijvoorbeeld een oppas is.
In de onderbouwgroepen zoeken de leerkrachten actief contact met
ouders om te horen hoe het gaat op afstand.
Morgen krijgen wij via het Medialab 17 extra laptops te
leen die wij mogen uitlenen aan gezinnen die behoefte
hebben aan een extra device. U kunt mij hiervoor een
mail sturen als u daar 1 van wilt gebruiken. U kunt na
afspraak de laptop op school afhalen, we tekenen daarbij
een leenovereenkomst.
Er zullen vanaf komende week voor groep 3 t/m 8
online momenten gepland worden. Soms om samen
dictee en/of rekenen te doen, soms vooral om te
ontmoeten. In de weekplanning (of een apart
bericht) van uw kind staat wanneer dat is. Dit gaat via
Teams en kan ook via een telefoon, tablet of laptop.
Geen probleem als uw kind daar niet bij aanwezig kan zijn. Instructies zijn
altijd in een filmpje terug te vinden.
Daarnaast zijn leerkrachten (behoudens deze momenten en als ze in de
opvang helpen) ook goed bereikbaar voor vragen, extra instructies etc. U
kunt hiervoor via mail of Social Schools contact zoeken en de
bovenbouwleerlingen kunnen contact zoeken via Teams inmiddels ook
goed zelf.
Naast al deze vormen van onderwijs op afstand vangen we dagelijks
kinderen op. Dit zijn kinderen van ouders in vitale beroepen die geen
andere mogelijkheid hebben, maar ook kinderen die in een zogenaamde
kwetsbare positie zitten.
We merken dat dit vergeleken met de eerste lockdown meer kinderen
zijn en dit vraagt dus ook meer inzet van collega’s. In de opvang werken
de kinderen ook aan de weektaak en geven we beperkte ondersteuning
hierbij. Er zitten leerlingen uit de groepen 1 t/m 8 in de opvang met
wisselende leerkrachten dus het is anders dan het gewone onderwijs.
Naast deze opvang geeft Bianca ondersteuning aan leerlingen die
vanwege een uitdagende thuissituatie, een arrangement of een stagnatie
extra ondersteuning nodig hebben. De betreffende ouders zijn hierover
benaderd.

En wat gebeurt er verder allemaal op school?
Beantwoorden van vragen en zorgen van ouders, uitlenen van laptops,
ondersteuning bij ICT uitdagingen, overleg met verschillende instanties
over zorgsituaties, zoektocht naar extra mogelijkheden voor bijv. laptops,
overleg met de gemeente over de voortgang en signalen en daarnaast
gaan ook werkgroepen en vergaderingen nog gewoon door, zij het
online.
Net zoals u doen wij ons uiterste best om van deze moeilijke situatie het
beste te maken.

Jarigen
Deze week zijn Cato (gr.1/2a), Joppe (gr.4),
Onno (gr.8), Max (gr.3), Lara (gr.5) en Imke
(gr.5) allemaal jarig! Van harte gefeliciteerd
met jullie verjaardag!
Volgende week zijn Flip (gr.1/2b), Julie (gr.7)
en Thijn (gr. 1/2a) jarig. Jullie ook alvast van
harte gefeliciteerd met je verjaardag!

Studiedag 18 december
Vlak voor de vakantie hebben wij als team een studiedag gehad. Wij zijn
daarin van start gegaan met een traject voor doelgerichte effectieve
instructie in ons onderwijs. Dit traject gaat in ieder geval dit schooljaar
duren en gaat ervoor zorgen dat we met elkaar dezelfde manieren voor
instructie en onderwijs gaan hanteren. Het traject wordt begeleid door
een externe trainer.
Daarnaast zijn wij bezig geweest met het opstellen van de kwaliteitskaart
gedrag. Hoe werken we in de gangen en gaan we om met spullen.
Ook al was de studiedag op afstand, we kijken tevreden terug op de dag
en alle nieuwe inzichten en stappen die het ons opgeleverd heeft.

Groene
schoolplein
Vrijdag 27 november zijn we met groep
1/2b naar de natuurspeeltuin aan de
Lageweg gegaan om te beleven of een
groener schoolplein wel bij ons gaat
passen. Er is daar enorm veel leuks te zien
en te doen. Er zijn schommelstokken aan
wiebeltouwen die net even harder en
hoger kunnen dan doorsnee schommels. Er is een waterpomp op een
heuvel waar het water via een rivierbedding van keien naar beneden
stroomt en uitmondt in een moeras. Er liggen allemaal losse
boomstammen om mee te bouwen. Het prikkelde de fantasie van de
kleuters enorm. Ze zijn zelfs op zoek geweest naar slangen. Er is een heel
hoge toren, een doolhof, een huisje en er staat een tafel met bankjes.
Alles was bedekt met bladeren, want het is herfst. Toen we het afval dat
anderen achtergelaten hadden gingen verzamelen, veegde James de tafel
schoon. Er bleken allemaal foto's en teksten op geprint te zijn van diertjes
die je in de speeltuin zou kunnen vinden. Wat een ontdekking! Het was
een heel leuke middag. De kleuters zouden het liefst de speeltuin
compleet verplaatsen naar ons schoolplein.

ABC
Ook nu worden er nog buitenschoolse activiteiten aangeboden door ABC. U
kunt ze vinden op de website. Activiteitenoverzicht ABC Kruiskamp-Koppel |
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