Beste ouders en kinderen uit bouw 5/6,
De eerste week van inbellen, ‘zet je microfoon even uit' en ‘wil je even goed
voor de camera gaan zitten', zijn we er toch (weer) mooi samen in geslaagd om
het thuisonderwijs te starten. De kinderen zijn bij ons in beeld, rekenen alweer
fanatiek, bellen in voor verlengde instructies en lijken zelfstandig een heel eind
te komen. Wat fijn!
Het is op zijn plaats uit te spreken dat wij ons heel goed realiseren dat ook deze
manier van werken niet voor ieder gezin hoeft te werken. Mocht dat zo zijn,
willen jullie dan contact met ons leggen? We denken graag met jullie mee.
Vanaf hier willen we benadrukken dat we alle waardering hebben voor jullie als
ouders, jullie moeten het thuis ook allemaal maar combineren!
We hopen natuurlijk dat we de kinderen zo snel mogelijk weer op school mogen
ontvangen, maar begrijpen ook dat we daarin afhankelijk zijn van adviezen en
beslissingen die door de overheid worden gegeven en genomen. We wachten de
persconferentie van dinsdag 12 januari af.
We hopen dat jullie gezond blijven, dat staat voorop!

Kringen – nieuwskring/spreekbeurt/boekenkring
We hebben besloten dat de kringen niet doorgaan zolang we in een lockdown
situatie zitten. Ook de eerste 2 weken na de lockdown zullen er geen
kinderkringen zijn. We bieden dan opnieuw ruimte voor gesprek over de
emotionele impact die deze lockdown mogelijk op de kinderen heeft.
Daarna zullen alle kinderen nog één keer een kring geven. De kinderen horen,
zodra ze op school zijn, hoe dit in zijn werk gaat.
Mocht uw kind toch al een kring hebben voorbereid, gooi hem niet weg. Die kan
uw kind gewoon gebruiken op een later moment. Ook als het nieuws dan niet
meer geheel actueel is (in het geval van een nieuwskring).

Lezen
Op het weekplan staat dat de kinderen ook moeten lezen. Als uw kind dus snel
klaar is met het verplichte werk, raden we de kinderen aan zoveel mogelijk te
lezen.

Inbellen voor instructies
Heel veel kinderen weten ons gelukkig 3x per dag (kort) te vinden voor een
reken-, spelling- en wereldoriëntatie instructie. Fijn! Tijdens de instructies
vragen wij ook terug aan de kinderen wat ze bij een eerdere opdracht hebben
bereikt of hebben gedaan.

Aanvullend proberen wij jullie nog meer te ontlasten door na een rekeninstructie
(dus na 9:15u) tot 9:45u te blijven hangen voor vragen van kinderen met
betrekking tot het rekenen. Ze bellen dan gewoon opnieuw in en kunnen direct
van de leerkracht extra hulp krijgen. Hopelijk kunnen wij zo nog meer
ondersteuning bieden.

Portfolio’s
Mocht het lukken om uw kind tijdens de kleine of grote pauze even met
zijn/haar portfolio naar school te sturen om zijn/haar portfolio map af te geven.
Graag! Zo kunnen wij alvast doorbouwen aan een schitterend portfolio voor de
kinderen.

Plezier en elkaar ontmoeten
We zien dat de kinderen regelmatig bij elkaar zitten, achter een computer, via
een zelf aangemaakte Hangout-call óf dat ze middagopdrachten samen, buiten,
in de buurt maken. Leuk! We stimuleren deze acties alleen maar. Heel fijn om te
zien dat ze graag samen blijven werken en samen willen blijven spelen.

Schooltuinen
De binnenles van januari gaat niet door voor groep 6. Voor nu staat de eerste
binnenles voor groep 6 in februari op de planning. We missen hiervoor nog de
nodige hulp van ouders, vooral vanuit de Pralines en Spaatjes. Mocht u op 3
februari in de ochtend mee kunnen gaan naar de schooltuinen, horen we dat
graag. U kunt dan contact opnemen met de groepsleerkracht. Uiteraard wachten
we het advies vanuit de overheid af of deze nieuwe datum wel door kan gaan.

Bedankt
Bedankt voor de lieve en motiverende mailtjes. We vinden het vanzelfsprekend
fijn om de positieve geluiden te blijven horen. Dus dank daarvoor.

Warme groet,
Soumaya, Christine, Yvet, Rosa en Youri

