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Ouderavond klas 1
Goede vrijdag/Tweede Paasdag, kinderen vrij

Thuisonderwijs
En dan bent u als ouder opeens leerkracht. Dat zal niet mee vallen. Ervoor zorgen dat er een dagritme
is. Instructie geven, huiswerk nakijken. We realsieren ons dat dit een hele klus voor u is. We hebben
veel respect voor u. Toch is het belangrijk dat de kinderen cognitief uitgedaagd blijven en geprikkeld
worden om het schoolwerk te maken. Daarvoor is het hebben van een vast schema erg belangrijk.
Mocht u hierbij hulp nodig hebben laat het dan weten aan de leerkracht.
Ons ICT bedrijf heeft ervoor gezorgd dat wij vanmiddag via Microsoft Teams met elkaar als team
digitaal hebben overlegd. We hebben met elkaar gedeeld waar het goed loopt en waar nog hiaten zijn
als het gaat om het aanbieden van de lesstof, contact met de kinderen en de ouders.
Via Microsoft Teams kunnen leerkrachten ook met u en de kinderen communiceren. En kan er
lesmateriaal klaargezet worden.
U ontvangt via de mail (of heeft dit al ontvangen) een link waarmee u dit programma kunt downloaden.
De leerkracht zal u hiervoor een stappenplan mailen. Op vaste tijden zullen de leerkracht achter de
laptop zitten en op deze manier contact met u leggen. We hopen dat dit allemaal lukt want veel scholen
gebruilken dit systeem waardoor het misschien ook af en toe overbelast zal zijn. Let er wel op dat u
kiest voor “ONLINE DEELNEMEN”
Wat betreft opvang van de kinderen: er zijn een aantal momenten dat er een aantal kinderen
opgevangen worden voor ouders met vitale beroepen. We hopen dat dit beperkt blijft. Omdat we ook
zoveel mogelijk contacten willen vermijden. Mocht het echt nodig zijn laat het dan via de mail aan de
leerkracht weten. Via hen komt het bij mij en zorg ik ervoor dat er voldoende leerkrachten zijn.
Mocht u vragen hebben of feedback willen geven laat het via de leerkracht weten.
We moeten samen deze fase door komen en samen ontdekken wat nodig en haalbaar is.
Ceciel Wolfkamp, directeur.
Tuinochtend
Op het nippertje, voordat alle activiteiten in Nederland rond scholen gestaakt werden, hebben we
afgelopen zaterdag nog een tuin/werkochtend kunnen houden. En wat is er weer veel werk verzet!
Er waren veel vaders op de been. Er zijn nieuwe boomstammen rond perkjes aangelegd.
Touwen gespannen waar beplanting nog verder mag groeien, voordat we ertussen kunnen spelen.
Een boomstammetje kringetje is geheel vernieuwd. Bij de bult is er een nieuw trappetje aangelegd en is
de waterafvoer zo gemaakt dat er geen water meer in de zandbak lekt. Er is een stuk stoep opgehoogd
en alle putjes rond de school zijn geleegd; zo’n 40 lepels kwamen weer ‘boven water’.
Leraren die aanwezig waren hebben de ‘desert’ leeggehaald en de schuur opgeruimd. Er is ontzettend
veel gebeurd rond de school!
Als kers op de taart werd er door maar liefst twee ouders (ook vaders ) gebak geleverd voor de
harde werkers. Het was gezellig en mooi weer. Heel hartelijk dank beste vaders en Maaike! Over een
poosje gaan we intens genieten van jullie enorme werk.
Speciale dank aan Nicolaas Bessels, de coordinator van het geheel.
Barbara de Goede, kleuterjuf, Ceciel Wolfkamp, directeur
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Lentemarkt
Omdat niet duidelijk is hoe lang de maatregelen rondom het coronavirus gaan duren en omdat er
navenant weinig tijd zou resten om de lentemarkt voor te bereiden is besloten om de lentemarkt dit jaar
niet door te laten gaan.
We waren al aardig op weg. Wellicht is het mogelijk de activiteiten die elke klas gekozen had tot het
volgend voorjaar te onthouden. We bewaren in ieder geval de poster! Graag tot volgend jaar.
De lentemarktcommissie
Leestips voor ouders en kinderen – Nieuws van de bibliotheek
De scholen zijn dicht. Kinderen krijgen van hun leerkracht opdrachten om thuis te doen.
Helaas hebben de Bibliotheken ook besloten hun deuren te sluiten.
Even naar de bieb en een boek ophalen kan in ieder geval tot en met 6 april niet meer.
Kinderen moeten blijven lezen om hun leesniveau en woordenschat op peil te houden.
Mijn collega lees-mediacoaches hebben voor de scholen in Zutphen en Lochem waarvoor ze werken
een nieuwsbrief met leestips gemaakt.
E-books, luisterboeken en websites met digitale prentenboeken en meer worden opgesomd, om zo
andere manieren van lezen te promoten.
Ouders en kinderen kunnen hier thuis mee aan de slag.
Ine Kamp, programma-manager 0-18 en basisvaardigheden 18+, Graafschapbibliotheken
Gezondheidsonderzoeken Jeugdgezondheids GGD Noord- en Oost-Gelderland vervallen
Het besluit scholen te sluiten heeft ook invloed op het werk van de GGD. Zolang de scholen dicht zijn,
gaan de gezondheids- en logopedische onderzoeken voor kinderen en jongeren niet door.
Ook groepslessen en activiteiten van gezonde school-adviseurs komen (tijdelijk) te vervallen.
De groepsvaccinaties zijn eerder deze week al stopgezet.
Ingrid Coenen – van der Burg,
GGD Noord- en Oost-Gelderland
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