Julianadorp, 24 april 2020
Betreft: Terugblik week 4

Beste ouders/ verzorgers,
Met de volgende vakantie voor de deur blikken we kort terug op de afgelopen week. Op dit
moment is nog niet duidelijk hoelang de scholen nog gesloten zijn. Op de achtergrond wordt
gesproken over gefaseerde heropening. Wanneer hier duidelijke kaders voor zijn verneemt u
van ons hoe we dit als school willen gaan inrichten.
Hieronder de ontwikkelingen van deze week op een rij:
•

•

•
•
•

•
•

Op dit moment is enkel bekend dat de scholen zeker volgende week nog dicht blijven.
Daarna wordt bekeken wat de stand van zaken is met betrekking tot het aantal (nieuwe)
besmettingen en wat blijkt uit internationaal onderzoek naar besmetting met het
coronavirus van en door kinderen.
Morgen zouden op veel scholen de Koningsspelen lostbarsten. Helaas is dit niet het
geval. Zoals u heeft kunnen lezen hebben we een alternatief bedacht. We hopen op veel
filmpjes, zodat we ondanks de afstand toch kunnen zien dat we allemaal met hetzelfde
bezig zijn: geld inzamelen voor mensen op het eiland die het goed kunnen gebruiken.
Nijntje en de groepen 1/2 zijn gestart met persoonlijke contactmomenten (of/en in een
klein groepje) via Whatsapp. Dit is goed bevallen en zal verder worden uitgewerkt.
De groepen 3 en 4 blijven gebruik maken van Whatsapp en hebben Microsoft Teams
open staan, zodat kinderen ook met elkaar in contact kunnen komen.
De groepen 5 tot en met 8 bouwen steeds meer contactmomenten met kleine groepjes
kinderen of een individu in, zodat kinderen gerichter ondersteund kunnen worden in de
vragen die ze hebben of de zaken die de leerkracht met ze wil bespreken.
In beginsel zult u maandag 4 mei via Parro weer geïnformeerd worden door de
leerkrachten over het lesprogramma.
Er wordt op de achtergrond een start gemaakt met het digitaal opzetten van de RT,
zodat dit ook structureel vorm kan krijgen. Dit vraagt een nauwe afstemming tussen
leerkracht en RT. Zodra hier meer over bekend is verneemt u dit.

Verlofaanvragen
• Een deel van de ouders had voor deze week verlof ingediend en dit ook gehonoreerd
gekregen. Aangezien u door de maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het
virus niet heeft kunnen reizen is er geen gebruik gemaakt van deze toegekende
verlofdagen. Samen met het Vespucci College hebben we de vraag neergelegd bij de
leerplichtambtenaar of deze dagen weer ‘terug’ gegeven kunnen worden. Momenteel
zijn we in afwachting van een antwoord. Zodra hier meer over bekend is, verneemt u
dit.
Verzoek vanuit de jaarboekcommissie:
• Wij hebben heel veel foto's van het thuisonderwijs, crazy hairday, 1 april en kamp van
ouders ontvangen. Superleuk! Er kan nog ingezonden worden tot aanstaande dinsdag
28 april. Foto’s kunnen, in hoge resolutie, gestuurd worden aan:
jaarboek@schroederschool.net
Voor de komende vakantie:
•
•

Voor de groepen 3 t/m 8 zal de Symbaloo pagina open staan. De kinderen kunnen
onbeperkt werken uit o.m. Gynzy, Taalzee, Rekentuin, junior Einstein, etc.
Voor de kleuters is Gynzy te gebruiken. Tevens wordt de Yurlspagina aangevuld op
dinsdag met activiteiten die in de vakantie gedaan kunnen worden.

Zoals aangegeven hoop ik dat we binnenkort meer kaders krijgen over wat de versoepeling
voor het onderwijs gaat betekenen. Ondanks dat het onderwijs op afstand goed verloopt,
merken we dat de kinderen elkaar graag weer zouden willen ontmoeten. Ook wij missen de
kinderen en hopen ze, in welke vorm dan ook, binnenkort weer op school te mogen begroeten.
Ik vertrouw erop u voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben. Blijf thuis, blijf gezond
en geniet van de kleine beetjes extra vrijheid deze vakantie!
Met vriendelijke groet,
namens het team van de Schroederschool,
Brenda Mom

