Juliandorp, 20 maart 2020

Betreft: Terug blik week 1 en vooruitblik week 2
Beste ouders/ verzorgers,
De eerste week onderwijs op afstand zit er bijna op. Hoewel momenteel nog niet precies
duidelijk is hoe lang de scholen nog gesloten zijn wij klaar voor de tweede week onderwijs op
afstand. Maandag zult u via Parro weer geïnformeerd worden over de lessen die de kinderen
thuis kunnen maken.
De technische problemen waar we in het begin van de week mee geconfronteerd werden zijn
inmiddels opgelost of worden op een andere manier opgelost. Tevens zijn er nieuwe ideeën
ontstaan. Hieronder zet ik alles even voor u op een rij:
Aanbod:
• We zoeken een balans tussen het werken op de laptop en het werken met de handen.
Sinds gisteren is er daarom een toevoeging met een activiteit rondom ontdekkend en
onderzoekend leren. Jolanda verzorgt deze activiteit en via de groepsleerkracht heeft u
vernomen waar u deze kunt vinden.
• Op veel foto’s die voorbij komen zien we broers en zussen meedoen met elkaars
activiteiten. Een mooie ontwikkeling!
• Groep 1/2 zal vanaf volgende week ook een aantal digitale activiteiten voor de kinderen
aanbieden.
• Groep 3/4 gaan ook de mogelijkheid bieden de kinderen in werkboeken te laten werken.
Communicatie:
• De peuters en kleuters hebben geëxperimenteerd met het maken van filmpjes voor
kinderen in hun groep. Ook volgende week blijven zij dit doen. Daarnaast wordt gekeken
of er wellicht nog andere mogelijkheden zijn.
• Groep 3 en 4 communiceerden deze week met de kinderen via Whatsapp. Dit zal de
komende weken ook zo zijn.
• Op facebook wordt dagelijks gedeeld waar de kinderen thuis mee bezig zijn. Mocht u dit
nog niet bekeken hebben, dan is het leuk dit alsnog te doen met uw kind. Zo zien ze dat
iedereen met hetzelfde bezig is.

•

De groepen 7 en 8 zijn deze week, als pilot, gestart met het werken met Microsoft
Teams. In dit filmpje kunt u zien hoe dat werkt: https://youtube.be?ZWXMNwn5pLc
Werken met Team bevalt zo goed dat groep 7 en 8 dit zullen continueren en ook groep
5 en 6 gaan starten met een pilot in werken met Teams.

Inhoudelijk wordt u door de leerkrachten van de groepen verder geïnformeerd over de stappen
die ze volgende week gaan zetten. In het algemeen willen we u adviseren de activiteiten met de
kinderen voor een groot deel in de ochtend te laten plaatsvinden.
Bedankt:
Tot slot wil ik iedereen bedanken voor ieders inzet deze week. Ondanks alles wat er op ons af
komt zijn we in staat gebleken samen het onderwijs voor de kinderen, op afstand, vorm te
geven. Vandaag hebben we als team hele mooie positieve feedback gehad in de vorm van een
attentie van de OV. Als team willen we alle ouders van harte bedanken voor uw steun.
Ook voor feedback in de vorm van tips en suggesties staan we open.
Ik vertrouw erop u voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben. We houden u op de
hoogte van de verdere ontwikkelingen, maar voor nu: maak er een goed weekend van en rust
lekker uit van deze eerste week onderwijs thuis met de leerkracht op afstand!

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

