Julianadorp, 15 mei 2020
Betreft: Terugblik heropening

Beste ouders/ verzorgers,
De ‘eerste’ week zit er bijna op. Wat was het een feest om de kinderen afgelopen maandag
weer te mogen begroeten. Ontzettend fijn om die vrolijke en opgetogen gezichten te mogen
zien! En ook bijzonder om te zien hoe snel de het voor de kinderen ook weer ‘gewoon’ is. Het
samen spelen en praten heeft veel aandacht gekregen deze week en daarnaast was er ook een
grote behoefte om weer gewoon aan het werk te gaan, dus ook daar zijn we mee gestart.
Sommige verhalen komen bovendien ook makkelijker los, wanneer je weer aan het werk bent.
Evaluatie
Een afsluiting van een periode vraagt ook om reflectie op die periode. De onzekerheid, dat dit
wellicht niet de laatste lockdown was, blijft en daarom willen we de ervaringen graag in kaart
brengen. Als team zijn we hier met elkaar over in gesprek. Met de kinderdenktank ga ik hier
binnenkort ook over in gesprek en ook aan u als ouder vragen we feedback op wat werkte in de
periode van thuiswerkte en wat u gemist heeft. In welke vorm we dit gaan doen verneemt u
nog van ons.
Halen en brengen
Met het team en met input van de OV hebben we teruggeblikt op de eerste week van halen en
brengen. We zien dat de looproutes duidelijk zijn en dat het prettig werkt dat de jongste
kinderen tot het lokaal gebracht kunnen worden door een ouder. We willen ouders vragen bij
het wegbrengen achter de strepen te wachten, zodat de leerkracht het kind over kan nemen.
Staat er niemand bij de deur. Klopt u dan even op het raam of op de deur.
De grootste drukte ontstaat in de middag bij het halen van de kinderen van groep 1 t/m 4 op
het grote plein. Om de drukte enigszins te beperken hebben we uw hulp nodig.
•
•

Probeer uw kind uit groep 5 t/m 8 in de auto te laten wachten als u daarna nog een
jonger kind op moet halen.
Wanneer u ziet dat het druk is bij het hek vragen we u, voor zover mogelijk, in de auto
te blijven wachten tot het wat rustiger is.

•

•

Het ophalen van de kinderen van groep 1 t/m 4 dient zo vlot mogelijk te verlopen om de
doorstroom te bevorderen. Speelafspraken kunnen niet op het schoolplein gemaakt te
worden en communicatie met de leerkracht verloopt via de digitale weg.
Tot slot willen we de ouders van groep 1 t/m 4 vragen langs alle groepen te lopen en
niet af te wijken van de met pijlen gemarkeerde route.

We vragen u zich aan de regels te houden om zo groepsvorming zoveel mogelijk te beperken.
Een controle kan op elk moment komen en we willen niet het risico lopen dat de school haar
deuren weer zal moet sluiten. Alvast dank voor uw medewerking.
Jaarboekcommissie
Zoals jullie wellicht kunnen begrijpen zal het jaarboek dit jaar in een iets andere vorm
verschijnen. Wij hebben de keuze gemaakt om een zo volledig en zo mooi mogelijk boek te
maken waarin zeker ook het Coronavirus een plek zou hebben. Dankzij COVID-19 liep onze
planning namelijk anders dan verwacht. Ook konden sommige pagina’s niet gemaakt worden,
omdat we de foto’s nog niet hadden kunnen maken. Daar hebben we alternatieve inhoud voor
moeten bedenken. Dit zijn, mede dankzij jullie in groten getale toegezonden foto’s, hele leuke
pagina’s geworden die volgens ons een mooi beeld geven van deze gekke tijd van Corona en
thuisonderwijs!
Een tweede wijziging dit jaar betreft de vorm en beschikbaarheid van de boeken. Fysieke,
gedrukte exemplaren voor de zomervakantie beschikbaar hebben, was niet haalbaar. Er was
onvoldoende inhoud klaar om het boek voor de deadline van begin april naar de drukker te
kunnen sturen. (Korte toelichting hierop: boeken drukken met harde kaft van goede kwaliteit is
op het eiland helaas niet mogelijk en moet in Nederland gebeuren.) Ook bleek dat door de
lockdown de verzending flinke vertraging op zou lopen, waardoor de boeken op zijn vroegst pas
in juli op het eiland zouden kunnen zijn. Daarom heeft school besloten dit jaar geen fysieke
boeken te verkopen, maar dat iedereen kosteloos een digitaal exemplaar ontvangt! Deze kan je
eventueel zelf laten drukken bij
bijvoorbeeld www.drukwerknodig.nl, www.printenbind.nl en www.studentendrukwerk.nl.
Daarnaast is het dit jaar mogelijk om de door ons gemaakte portretfoto’s en groepsfoto’s tegen
een kleine vergoeding te bestellen. Je krijgt deze foto’s dan digitaal per mail toegestuurd. Meer
informatie over prijzen en werkwijze volgt binnenkort!
Personele mededelingen
Tot slot nog een aantal personele mededelingen die de ouders van de betreffende groepen al
bekend is.
•

Liselore (groep 1/2C) zal dit jaar de Schroederschool gaan verlaten. Zij heeft ruim 13 jaar
op de Schroederschool gewerkt en zal deze zomer met haar gezin het eiland verlaten
om een nieuwe uitdaging aan te gaan op de Europese school te Luxemburg.

•

Marjolein (groep 3) zal deze zomer ook terugkeren naar Nederland. Ze is dit jaar met
veel enthousiasme gestart, maar kiest er in deze onzekere tijd voor, om terug te keren
naar de zekerheden die ze in Nederland nog heeft. Voor beide dames zijn het geen
makkelijke beslissingen geweest, want ze hebben beiden met veel plezier op school
gewerkt.

We zullen hun deskundigheid en inzet missen! Maar wensen hen uiteraard ook veel succes in
de voorbereidingen voor hun nieuwe plannen.
Wijzigingen in situatie doorgeven
Als er wijzigingen zijn in uw situatie, omdat u het eiland bijv. wel of toch niet gaat verlaten, wilt
u ons dit dan laten weten via info@schroederschool.net. Dan kunnen we hier rekening mee
houden bij formatie van volgend schooljaar. Alvast bedankt!
Hopelijk kunnen de kinderen terugkijken op een fijne eerste week en zijn jullie als ouders
inmiddels een beetje gewend aan het feit dat de kinderen ineens veel minder thuis zijn. Een
heel fijn ‘normaal’ weekend gewenst!
Met vriendelijke groet,
namens het team van de Schroederschool,
Brenda Mom

