Julianadorp, 3 april 2020
Betreft: Terugblik week 3

Beste ouders/ verzorgers,
De derde week van onderwijs op afstand zit er bijna op. Wat is er, mede ook door jullie, hard gewerkt
om van het thuiswerken een succes te maken. Dank hiervoor!
Wij maken ons op de achtergrond klaar voor een mogelijk 4e week onderwijs op afstand na de
Paasvakantie. Na de vakantie zult u via Parro weer geinformeerd worden over de lessen die de kinderen
thuis kunnen maken.
Hieronder zet ik de ontwikkelingen van de afgelopen week voor u op een rij:
•

•

•

De kinderen uit groep 1/2 hebben vorige week voor het eerst met elkaar contact gehad via
Zoom. Deze week volgt een soortgelijke bijeenkomst. Op de achtergrond wordt gekeken of de
bijeenkomsten in de toekomst, als dit nodig mocht zijn, met kleinere groepen kinderen gedaan
wordt of individueel, zodat de leerkracht gerichter met de kinderen in gesprek kan.
De groepen 3 en 4 zijn zich aan het oriënteren op het gebruik van Zoom en Microsoft Teams.
Binnenkort zullen zij besluiten welke zij in gaan zetten om de groep ook met elkaar in contact te
brengen
De groep 5 tot en met 8 worden steeds vaardiger in het gebruik van Teams. Er wordt
geprobeerd steeds meer contactmomenten met kleine groepjes kinderen of een individu in te
bouwen, zodat kinderen gerichter ondersteund kunnen worden in de vragen die ze hebben of
de zaken die de leerkracht met ze wil bespreken. Hier zal ook meer het accent op komen te
liggen in de komende periode.

Vakantie
•

•

•

Om ook in de vakantie een aanbod te hebben voor de kinderen zal voor de groepen 3 t/m 8 de
Symbaloo pagina open staan. De kinderen kunnen dan onbeperkt werken uit o.m. Gynzy,
Taalzee, Rekentuin, junior Einstein, etc.
Voor de kleuters is Gynzy gedurende de vakantieperiode ook te gebruiken, er zullen nieuwe
spelletjes opengezet worden. Tevens zal voor de peuters en de kleuters hun Yurlspagina
vandaag aangevuld worden met activiteiten die in de vakantie gedaan kunnen worden.
We hanteren het vakantieschema zoals dit aan het begin van het jaar met u gedeeld is en wijken
hier op dit moment niet vanaf. Uiteraard houden we alle ontwikkelingen goed in de gaten, want
in deze tijd kan de werkelijkheid zich nog wel eens inhalen. Vooralsnog is dit echter het
uitgangspunt.

Verzoek jaarboekcommissie
•

Het jaarboek zal er dit jaar ook anders uit zien dan voorgaande jaren, door het wegvallen van
een aantal vaste activiteiten. De commissie ontvangt dan ook graag foto’s van uw
thuiswerkende kinderen. U kunt uw foto’s mailen naar jaarboek@schroederschool.net. Alvast
dank namens de jaarboekcommissie

Bedankt
Het wordt bijna een standaardafsluiting, maar ik wil iedereen bedanken voor ieders inzet, het delen van
foto’s, het stellen van vragen en het geven van feedback. Voor iedereen is het even zoeken geweest
naar een structuur in deze tijdelijke nieuwe werkelijkheid. Ik denk dat we er met elkaar in geslaagd zijn
een fundament neer te zetten in onderwijs op afstand van waaruit we verder zouden kunnen bouwen.
Dat kunnen we niet alleen, maar daar hebben we elkaar voor nodig. Blijf dus contact zoeken en
feedback geven, zodat we ook vanaf afstand nog meer kunnen focussen op het leerproces van de
kinderen.
Ik vertrouw erop u voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben en wens iedereen vooral een
gezonde vakantie.

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

