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Thuiswerken in beweging!
Wat is het hartverwarmend leuk om al die foto’s van onze thuiswerkende kinderen in
school te krijgen. Het schoolwerk en alle (beweeg)opdrachten worden superleuk
uitgevoerd.
Via onze website, Facebook, Instagram en natuurlijk social schools zijn regelmatig
mooie foto’s te zien. Geniet er van! 🍀 Ouders, chapeau, dat doen jullie goed!

Persoonlijke bericht van directeur Felix van Ginkel
Via social schools heb ik u geschreven dat ik voorlopig misschien iets minder
zichtbaar ben in school. Mijn vrouw Willy blijkt ernstig ziek te zijn. Tijdens een pittige
darmoperatie is er darmkanker bij haar geconstateerd. Inmiddels weten we dat ze
zeer binnenkort bestraald kan worden en kort daarop nog een operatie moet
ondergaan. Daarmee moet het weer goed komen met haar. Een hele schrik…
Ik wil u bedanken voor alle blijken van medeleven, dat doet ons goed!

Periode afstandsonderwijs
We gaan volgende week de vijfde week van het online thuisonderwijs in. We hopen
dat dit de laatste week zal zijn, zeker is dat echter nog niet. Zodra hier meer nieuws
over is horen we dat natuurlijk meteen via alle mediakanalen. Mochten de scholen
open gaan, dan hoort u zo spoedig mogelijk van ons hoe we het gaan
organiseren.
U kunt net als alle voorgaande weken komende maandag tussen 9.00 uur en 11.00
uur een pakketje werk voor de kinderen ophalen. Dit is een mix van online werk en
schriftelijk werk, creatieve opdrachten en bewegend leren. Alle pakketjes vinden hun
weg naar de kinderen. Dat gaat dus erg goed!



Het pakket van kinderen uit groep 1 t/m 6 wordt door één ouder opgehaald.
Het pakket van de groepen 7 en 8 kunnen door de kinderen zelf worden
opgehaald.

Noodopvang
Wekelijks kunt u uw kind aanmelden voor noodopvang als deze vorm van opvang
noodzakelijk is. Dit gaat via de berichtgeving op social schools.
Even voor uw beeld... Er zijn gemiddeld een kleine 20 kinderen per dag op school op
een schoolaantal van 185 kinderen. Deze kinderen krijgen geen "onderwijs" maar
worden door ons opgevangen. Voor bijna alle kinderen geldt de opvang wegens de
cruciale beroepen van hun ouder(s). Bij sommige kinderen vraagt de thuissituatie om
extra opvang. Dit wordt samen met het gebiedsteam van de gemeente beoordeeld.
De kinderen die opgevangen worden in school, maken hun werkpakket op school en
doen gewoon mee met de online lessen en groepsmomenten die er elke dag zijn.
Online met de juf of meester in groep 3 t/m 8
Iedere schooldag is de juf of meester van uw kind(eren) online te bereiken voor hulp
en ondersteuning bij de verkregen thuiswerkopdrachten. Natuurlijk zijn er ook online
instructielessen, instructiefilmpjes en groepsmomenten. Per bouw verschilt de
formule, want jongere kinderen hebben andere leerbehoeften dan oudere kinderen.
Via social schools geven de leerkrachten door hoe laat deze online momenten
beginnen en eindigen in de schoolweek. Kinderen hebben dus iedere dag de
gelegenheid om samen met een juf of meester te werken en dingen te vragen en te
vertellen.
Bij de kleuters gaat dit wat anders, hier zijn er ook interactieve momenten,
onlinemomenten en worden er filmpjes gemaakt. U kunt ook voor de groepen 1 en 2
social schools daarvoor dagelijks raadplegen.
Geen mobiele telefoons tijdens de meet
We vragen u erop te letten dat kinderen geen mobiele telefoon gebruiken tijdens
online-lessen. Net als op school mogen er geen telefoons gebruikt worden tijdens de
MEET-lessen. Zeker mag er niet gefilmd worden.

Jumbo Spaaractie
We zijn blij verrast door de opbrengst van de Jumbo Spaaractie. Omdat u veel
bonnetjes voor deze spaaractie heeft gespaard, mogen we voor een prachtig bedrag
nieuwe spelmaterialen aanschaffen. In ons geval worden dit uiteraard sport- en
spelmaterialen voor op het plein. Nieuwe professionele voetballen, volleyballen,
basketballen, pionnen, etc. zijn onderweg. We laten het u zien als het bezorgd wordt.
Bedankt allemaal, ook de ouders die geholpen hebben met het invoeren van alle
codes (monnikenwerk ).

Zonder toezicht op MEET?
De leerkrachten zijn iedere dag op MEET te vinden, op vooraf aangegeven tijden.
Kinderen kunnen al voordat de leerkracht er zelf bij is, of nadien, nog gebruik maken
van MEET. Tot nu toe gaat dat erg gezellig en doen ze soms even een spelletje naof voor een MEET-sessie met de leerkracht. We willen u er wel op wijzen dat er dan
géén toezicht van ons is. Dan bent u als ouder dus even verantwoordelijk voor het
goede verloop. Of…. U kunt ervoor kiezen om uw kind alleen MEET te laten
gebruiken wanneer de leerkracht er bij is.
Met vriendelijke groet,

Het team van De Treffer

