Julianadorp, 27 maart 2020

Betreft: Terugblik week 2 en vooruitblik week 3
Beste ouders/ verzorgers,
Een week met intens verdrietig nieuws met betrekking tot het overlijden van Xin Hijman. Wat
veel zaken even in een ander daglicht plaatste. Toch was het ook de tweede week van
onderwijs op afstand. Hoewel momenteel nog niet precies duidelijk is hoe lang de scholen nog
gesloten zijn wij klaar voor de derde week onderwijs op afstand. Maandag zult u via Parro weer
geïnformeerd worden over de lessen die de kinderen thuis kunnen maken.
De technische problemen zijn inmiddels grotendeels opgelost, daarnaast zijn we weer nieuwe
uitdagingen aangegaan. Hieronder zet ik alles even voor u op een rij:
Aanbod:
• De combinatie digitaal en werken uit het werkboek werkt goed voor de kinderen van
groep 3/4.
• De leerlingen uit groep 1/2 werken sinds deze week ook uit Gynzy kids. De eerste
ervaringen zijn positief.
• Ouders die meerdere kinderen hebben zullen vast merken dat kinderen soms met elkaar
mee willen doen. Mooi om dit te laten gebeuren, want ook op die momenten wordt
geleerd. Dat daardoor dan soms andere vakken even naar de achtergrond verschuiven is
prima.
• We proberen de kinderen een vaste basis te geven van 2 1/2 uur werk per dag. Accent
ligt voor groep 3 t/m 8 op lezen, rekenen, taal en spelling. We zijn ons bewust van
factoren die ervoor kunnen zorgen dat die tijd niet altijd in schoolwerk gestoken kan
worden. Houd u de basis als richtlijn aan, maar wanneer het een dag niet haalbaar blijkt
te zijn is dat uiteraard geen probleem.
Lezen:
• De leerlingen van groep 3 en 4 hebben afgelopen maandag bij hun werkboeken en
boekenpakket, wat ze eenmalig mochten ophalen op school, ook leesboeken
meegekregen.
• Voor iedereen die thuis een tekort aan boeken dreigt te krijgen, biedt de online
bibliotheek uitkomst. Zij hebben tijdelijk een extra reeks mooie luisterboeken

toegevoegd, zowel voor kinderen als volwassenen. Ook als je geen lid bent van de
bibliotheek kun je hier gebruik van maken. http://bit.ly/ExtraLuisterboekenFB
Communicatie:
• De peuters en de kleuters gaan vandaag voor het eerst met elkaar ‘in gesprek’ via Zoom.
Voor de eerste keer met elkaar in een digitale klas, waarbij je live contact kunt maken
met de juf. Het zal in het begin even wennen zijn, maar gaan deze week een pilot
draaien om te kijken wat de bevindingen van kinderen, ouders en leerkrachten zijn.
• Groep 3 en 4 blijven ook volgende week communiceren via Whatsapp en houden
daarnaast de ontwikkelingen bij de peuters en kleuters rondom Zoom in de gaten.
• Groep 5 en 6 zijn tevreden over het werken met Microsoft Teams en zullen dit
continueren. Zij zullen aanhaken op de lijn die 7 en 8 al aan het uitzetten en verder aan
het ontwikkelen 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.
Stagiaires:
Wellicht een open deur, maar zekerheidshalve wil ik u toch laten weten dat inmiddels al onze
stagiaires zijn teruggekeerd naar Nederland en België.
Bedankt:
Tot slot wil ik iedereen nogmaals bedanken voor ieders inzet deze week. Ondanks de tragedie
die iedereen deze week op zijn/ haar eigen manier raakte hebben we kleine stapjes voorwaarts
kunnen zetten in de richting van het verfijnen van ons digitale onderwijs. We blijven open staan
voor suggesties en feedback.
Ik vertrouw erop u voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben.

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

