25. Nieuws

Agenda
Maandag 13 april
Dinsdag 14 april
Dinsdag 21 april
Zaterdag 25 april
Maandag 11 mei

7 april 2020

Tweede Paasdag
Pakketten ophalen (tussen 12.00 uur en 14.00 uur)
Persconferentie premier Rutte over het mogelijk weer open gaan
van de scholen na de meivakantie.
Start meivakantie
Hopelijk weer naar school!

Contact
Fijn dat we gisteren iedereen weer gezien hebben. Het blijft erg prettig om even van u te
horen hoe het gaat, wat lukt en waar u mogelijk tegenaan loopt. We snappen goed dat het
een hele opgave is om alles thuis te organiseren. Andere structuren en veel bij elkaar zijn is
fijn, maar kan ook spanningen geven. Zeker als werk door gaat, als er misschien ziekte is van
naasten, of financiële zorgen. Het vraagt aanpassing, acceptatie dat het nu even zo is en het
vraagt misschien dat iedereen éxtra goed voor zichzelf en elkaar zorgt. Voor wie het lezen
wil, is er in de bijlage een tipsheet toegevoegd voor het omgaan met de coronacrisis als
gezin.
De verhalen, foto’s en berichten die we van u en de kinderen ontvangen stemmen ons erg
positief, u past zich erg goed aan. Laten we er vanuit gaan dat we nu over de helft zijn!
Qua schoolwerk proberen we het realistisch en doeltreffend te houden. We geven via het
werkpakket, socialschools, weekplanningen, de digitale software, google meet een “vat vol
handvatten” waar de kinderen mee aan de slag zijn. Niet alles is digitaal en u kunt uw eigen
gewenste planning aanhouden met uw gezin in deze bijzondere situatie.
Niets vervangt een echte schooldag en de uitleg van een juf in de klas zelf. Daar kan geen
scherm of digitale instructie tegenop. Waar kinderen inmiddels nieuwe lessen leren, blijven
we ons bewust van het feit dat kinderen zich deze weken anders ontwikkelen dan op school.
Volgende ophaalmoment: dinsdag!
Volgende week maandag is het Tweede Paasdag. Het betekent dat het volgende
ophaalmoment volgende week dinsdag is. De tijden blijven hetzelfde. Vanaf 12.00 uur tot
14.00 uur kunt u weer langskomen. Kom zoveel mogelijk met 1 persoon per gezin die alles
ophaalt. Het afstand houden en 1 persoon per keer de klas in gaat nog altijd keurig.

Nieuws Stichting Leergeld
We willen u hierbij wijzen op de mogelijkheid om via de Stichting Leergeld een laptop of PC te
krijgen. Het gaat hier om ouders die zelf de financiële middelen niet hebben om in computers
te investeren. U kunt dit doen via de website www.kindpakket.nl.
De aanvraag op de website van Kindpakket is voor sommige ouders misschien ook wat
lastig. Hier kunnen wij u bij helpen als u dat wilt. Ook kunt u hulp vragen aan andere ouders
of buurtgenoten. Wij staan in ieder geval voor u klaar. U kunt een mail sturen naar
directeur@basisschooldetreffer.nl. Ook kunt u de juf of meester als u een pakketje op komt
halen vragen om hulp, dan maken we een afspraak om het te regelen. Kent u gezinnen die
hier mogelijk wat aan hebben? U kunt ze de tip meegeven!
Doet u zelf de aanvraag en heeft u geen eigen financiële middelen? Gebruik dan bijvoorbeeld
deze tekst:
Nu blijkt dat basisschool De Treffer in Gorredijk nog sowieso tot de mei vakantie dicht blijft en
er thuis onderwijs moet plaatsvinden hoorde ik via school dat er mogelijkheden om een extra
laptop of computer aan te schaffen. Hier wil ik graag gebruik van maken.
Wij wijzen u er op dat deze mogelijkheid bestaat tot de meivakantie.
Chromebooks en iPads
Er zijn heel veel chromebooks en iPads meegegeven. Het uitlenen kan nog steeds, we
krijgen vandaag 35 nieuwe chromebooks binnen. Dus als uw kind moeite heeft met
videobellen of u heeft een chromebook te weinig… Mail even met
directeur@basisschooldetreffer.nl. Dan reserveren we er één voor komende dinsdag.
Instructievideo’s
We zijn meer en meer gaan werken met zelfgemaakte of bestaande instructiefilmpjes die
kinderen kunnen gebruiken om hun lessen en opdrachten te maken. In de hogere groepen
kunnen kinderen dit veelal zelf en zelfstandig gebruiken. Voor de jongste kinderen maken de
juffen filmpjes die passen bij onze methode Onderbouwd. We kijken daar zelf ook met veel
plezier naar .
Google Meet
De groepen “meeten” elkaar via google Meet. Ook is er in kleinere groepen begeleiding van
het weekwerk samen met de juf of meester. Mooi dat dit werkt. Via social schools leest u
wanneer de “meetingen” zijn. We zorgen ervoor dat de verschillende klassen niet allemaal op
hetzelfde moment “meeten”. Bij gezinnen met meerdere kinderen heeft u dan namelijk
meerdere computers nodig…
Fijne Paasdagen!
Anders dan alle andere jaren, maar voor iedereen een heel fijn Paasweekend gewenst!

“Ik eet het Beter”
Door de huidige situatie gaat het programma “Ik eet het Beter”
op school niet door. Gelukkig is er een online thuisoplossing
bedacht. Een leuke tip!
Gezond eten kan heel leuk zijn. Dat ontdekken kinderen
met “Ik eet het Beter”. “Ik eet het Beter” maakt al jarenlang
interactieve lesprogramma’s voor de basisschool.
Op een speelse manier maken we kinderen bewust
van wat ze dagelijks eten en drinken. Nu heel veel
leerlingen in Nederland niet naar school kunnen,
hebben we allerlei materialen aangepast voor thuis.
Filmpjes, opdrachten, weetjes en beweegspelletjes:
kinderen van 6-12 jaar kunnen er elke dag een halfuurtje
mee aan de slag. Zo leert uw kind wat gezond eten en
drinken doet voor het lijf en komt hij of zij even lekker in
beweging. Alleen of met het hele gezin!
“Ik eet het Beter” werkt samen met het Voedingscentrum, NOC*NSF en met educatieve
uitgeverij Zwijsen. Ga naar www.ikeethetbeter.nl voor de thuislessen.
Himmelwike
Door de coronacrisis gaan alle Himmelwikes dit jaar niet door. Als alternatief geeft Omrin het
jaarlijkse zwerfafvalproject online een vervolg. Met onder meer een zwerfafvalchallenge,
afvalquiz, chat en bouw- en kleurplaat biedt Omrin op de website http://www.himmelwike.nl
urenlang vertier voor basisschoolkinderen.
Op de website kunnen kinderen terecht voor knutseltips, leuke video’s, een leerzame
afvalquiz en een online zwerfafvalchallenge. Bij deze challenge is het de bedoeling dat
kinderen een kunstwerk maken van of over (zwerf)afval. De leukste inzendingen maken kans
op 50 euro aan speelgoed. In het jaar dat de Himmelwike 20 jaar bestaat gaan de kinderen
dus niet met een grijper en afvalzak de wijk in, maar is er online wel van alles te beleven. Doe
nu mee met de online Himmelwike! Dan gaan we, zodra het mag, weer echt aan de slag!

We wensen u een gezonde week en fijne Paasdagen!
Het schoolteam

