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In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:
- Nieuws uit het team
- Verslag dansdag door 5B

Nieuws uit het team
Onze dank is groot
Beste ouder(s), opa(s) en oma(s),
Wij willen jullie bedanken voor wat jullie op dit moment allemaal doen. Afgelopen zondag hebben wij
binnen het onderwijs een sprint ingezet om het onderwijs op een andere manier te organiseren,
namelijk onderwijs op afstand. En door deze manier van organiseren kwam het bij u op uw bordje
erbij. En dat in een tijd waarin u misschien ook al meer zorg had voor de oudere mensen om u heen
of over de gezondheid van uzelf en de mensen om u heen.
Uw eigen kinderen thuis onderwijs geven is een pittige opdracht. Onderwijs geven is niet iets
simpels. Binnen een school in een klaslokaal is dat het al niet en nu vragen wij van jullie dit thuis van
ons over te nemen. Jullie doen dit terwijl het gezin moet draaien, de woonkamer niet het ideale
klaslokaal is en de kinderen allerlei vragen kunnen stellen. En naast dat alles is het ook vaak nog de
bedoeling dat je voor jouw eigen werk ook aan de slag bent. Dat is niet zomaar een uitdaging, dat is
hard werken met z’n allen.
We willen jullie laten weten dat we veel respect hebben voor het feit dat jullie deze uitdaging zijn
aangegaan. Dat we hopen dat er momenten zijn dat je enorm geniet van de kinderen, maar dat we
ook heel goed begrijpen dat het soms niet soepel verloopt. Weet dat we er voor jullie zijn en dat we
jullie zo goed mogelijk willen ondersteunen van afstand. Dus deel die ervaringen met ons, mail de
vragen die er leven bij de kinderen en laat het ons weten als we ergens mee kunnen helpen.
Ook dit doen we samen: school, ouders en leerlingen.

Impressie van onderwijs op afstand
We krijgen veel leuke reacties van ouders en leerlingen die thuis aan de slag zijn. Een aantal van die
reacties willen wij graag met u delen.
Een leerling liet de leerkracht het volgende weten: Eigenlijk best lekker dat thuiswerken. Ik kan
heerlijk nu in 1 keer doorwerken achter elkaar.
Een andere leerling in de mail: Ik begin jullie nu wel een beetje te missen. En natuurlijk ook het
speelgoed op school.
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Mika heeft de rekenchallenge van groep 4 heel
creatief uitgevoerd.

Noud en Jari hard aan de
slag aan de keukentafel,

Er wordt thuis ook hard gewerkt aan allerlei verschillende opdrachten door ons leerlingen. Wat een
kanjers zijn onze leerlingen toch!

Verslag dansdag door 5B
Donderdag 5 maart hebben we een dansdag gehad.
De dansjuffen van Dans in school kwamen elke groep een dansje leren uit een andere tijd.
Onze groep had als tijd 1960 en ons thema was disco dansen.
Wij vonden het leuk om de dans te leren. We vonden het ook leuk om naar de originele
dansjes van de andere groepen te kijken.
Er kwamen heel veel ouders, opa's en oma's kijken. De kinderen van alle groepen zagen er
leuk uit. Na alle optredens kreeg iedereen een groot applaus.
Wij vonden het een heel leuke dag en iedereen vond het heel leuk!
Geschreven door Bente en Thimon uit groep 5B.
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