Julianadorp, 17 maart 2020
Betreft: eerste lesdag op afstand
Beste ouders/ verzorgers,
Vandaag de eerste lesdag op afstand. Hopelijk heeft iedereen er een leerzame en ontspannen
dag op zitten. Er zijn heel wat foto's gedeeld met leerkrachten van kinderen die thuis hard aan
het werk zijn. Op onze facebook pagina zien we al nieuwe thuisschooltjes ontstaan. Een soort
dependances van de Schroederschool. Mooi om te zien. Mocht u een foto hebben, deel het
met de leerkracht dan zorgen wij dat het op facebook komt te staan.
Ontwikkelingen:
• Zoals u wellicht gemerkt heeft liepen we tegen een aantal opstartproblemen aan. Een
aantal hiervan zijn inmiddels verholpen en problemen die er nog zijn of wellicht nog
gaan komen zullen we proberen op te lossen.
• Tevens merken we dat Parro soms overbelast is. Algemene berichten vanuit de
leerkracht zullen dan ook zowel via mail als via Parro verstuurd worden. Op die manier
zijn er 2 kanalen die u kunt benutten om aan de informatie te komen.
• Vandaag ontstond direct een duidelijke behoefte aan communicatie met kinderen
middels een videocall. In de vorm van pilots is hier in een aantal groepen op
verschillende manieren gehoor aan gegeven. Intern gaan we deze week met elkaar in
overleg wat de bevindingen zijn, hoe we dit en voor wie we dit verder vorm kunnen
geven.
• In lijn met de uitgevaardigde richtlijnen is BSO Schroederschool vandaag gesloten.
• De extra nieuwsbrieven zullen zowel via Parro als op de website te vinden zijn. Zodat u
in deze bijzondere tijd de informatie ook op een vaste plaats nog eens terug kunt lezen.
Ik hoop u hiermee voldoende op de hoogte gebracht te hebben van de ontwikkelingen van
vandaag. Laten we, met alle uitdagingen die we tegenkomen, samen de schouders eronder
zetten om deze periode zo succesvol mogelijk te laten verlopen voor de kinderen!

Met vriendelijke groet,
namens het team van de Schroederschool,
Brenda Mom

