26. Nieuws

Vrijdag 23 april
Dinsdag 27 april
Zaterdag 01 mei
Maandag 17 mei

09 april 2021

Koningsspelen
Koningsdag, scholen zijn gesloten
Start meivakantie
Weer naar school

Koningsspelen in coronatijd
Door de coronatijd kan de koning ons geen koningsontbijt geven. De groepsdoorbroken
beweegspelletjes zullen er dit jaar ook niet zijn. Wel is er op vrijdag 23 april een aangepast
groepsprogramma om tijdens de dag wel aandacht te hebben voor de koningsspelen. Het
“hoe en het wat” hoort u volgende week!

Koningsdag
In de week vóór de meivakantie zijn alle scholen in Nederland gesloten wegens Koningsdag,
dit viert Nederland in aangepaste vorm op dinsdag 27 april.
Thuiswerken
Het komt helaas voor dat een groep in thuisisolatie moet wanneer een kind op school positief
getest is. Wij hebben in deze hele coronatijd 1x 1 besmetting bij een kind van onze school
meegemaakt. Toch gebeurt het om ons heen bij collegascholen geregeld dat een klas (of de
hele school) een week lang thuis zit en over moet schakelen op thuisonderwijs. Pure pech en

je kan er niks aan doen. Wij hebben uit voorzorg voor alle kinderen alle bekende online
programma’s open staan. Junior Einstein, Rekentuin, Taalzee, Gynzy Kids…. Het zijn
programma’s waar ook kinderen mee kunnen werken als ze met een verkoudheid thuiszitten
of een dag niet naar school kunnen door ziekte van de juf of meester.
Vervanging bij ziekte
U weet inmiddels dat vervangers voor leerkrachten zeldzaam zijn wegens tekorten aan
leerkrachten. Vervangers die normaalgesproken op soms wel 5 scholen per week een dag
konden invallen, mogen nu wekelijks nog maar op 2 verschillende scholen werken. Dit door
de “bubbels” waarin klassen moeten blijven. Het maakt de spoeling nog dunner. De druk op
scholen is daardoor hoog. We moeten daarom blijven aangeven dat het voor kan komen dat
in geval van ziekte bij een juf of meester de klas niet naar school kan.
Oudergesprekken
De oudergesprekken vinden in deze weken plaats. Het is prettig om de voortgang van de
ontwikkeling met u te kunnen bepraten. Fijn dat iedereen hier gehoor aan geeft. We maken
met elkaar een bijzondere tijd met elkaar mee, waarin contact houden soms lastig is door de
corona-regels. Daarom even speciale aandacht voor het volgende…
U hoeft opvallendheden of mogelijke zorgen over uw kind nooit “op te sparen” tot een
gepland gesprek op school. Mocht u van uw kind iets horen over de schooldag waar u de
achtergrond van wilt weten, dan hebben we graag dat u contact met ons opneemt. Andersom
geldt dat ook en nemen we ook contact met u op. Vaak kunnen we de context uitleggen en in
gezamenlijkheid helpen bij het oplossen van incidenten. Hoe meer we van elkaar weten, hoe
meer begrip er is. Het kan voorkomen dat dat door drukte een dag later is. Zo kunnen we in
gezamenlijkheid de goede dingen doen voor de kinderen en lopen er geen “emmers vol”. U
kunt iedere dag de schooltelefoon bellen en na schooltijd een (telefonische) afspraak maken.
Mailen kan ook.
Schoolfruit
En volgende week hebben we…
Woensdag: komkommer
Donderdag: 2 mandarijnen
Vrijdag: appel
Avond4daagse Home Edition
Dit jaar kunnen we helaas geen Avond4Daagse in originele vorm organiseren.
Wel hebben we ons als AVD Gorredijk aangemeld voor de Home Edition.
Iedereen kan vanaf 29 maart tot 30 juni 2021 zelf de Avond4Daagse lopen vanuit zijn eigen
huis en na afloop ook de originele medaille ontvangen.
Hieronder alle info…

De Avond4daagse gaat dóór!
De Avond4Daagse gaat door! Je kunt dit jaar meedoen met de Avond4daagse – Home Edition!
Loop jouw eigen route, vanaf jouw eigen vertrekpunt op jouw eigen moment. En maak er zo jouw eigen feestje
van. Lekker veilig en toch leuk. Zo behaal je ook nog eens de enige echte officiële Avond4daagse medaille.
Mis dit unieke wandelfeest niet.
Hoe werkt het?
 Je kunt je aanmelden vanaf 29 maart.
 Je kunt de vier dagen lopen in de periode tussen 29 maart en 30 juni 2021. Maar tussen de eerste en de
vierde dag mogen maximaal twee weken zitten.
 Je meldt je aan via deze link: https://www.eroutes.nl/nl/avond4daagse/gorredijk
Of je zoekt de A4D Gorredijk op via www.avond4daagse.nl
 Je loopt via de app van eRoutes. Met die app verrassen we je tijdens de wandeling met leuke
berichten!
 Je vertrekt lekker vanaf je eigen huis.
 Natuurlijk ontvang je na vier dagen lopen de enige echte Avond4daagse medaille. Jij wilt jouw serie
toch ook compleet hebben?
 En je hoeft niet alleen ’s avonds of doordeweeks te lopen. Ook overdag of in het weekend kun je op
pad!
Kosten
Deelname kost € 6,50.
De App eRoutes
Op de dagen dat je een Avond4daagse wandeling wilt maken, open je de eRoutes app. Je kiest voor ‘Start
Avond4daagse. Kies dan jouw wandeldag (Wandeling 1, Wandeling 2, Wandeling 3 of Wandeling 4).
Vervolgens heb je de keuze om een route van 2,5 - 5 of 10 km te laten genereren. Kies de afstand die jij wilt
lopen en de app genereert direct vanaf jouw locatie drie bijpassende routes waar je uit kunt kiezen. Deze routes
wisselen dagelijks, dus je hebt keuze genoeg. Bekijk welke route je leuk lijkt om die dag te wandelen en klik op
de bijbehorende button om de route te starten. De route aanwijzingen worden daarna direct gestart en leiden
je via stem- en beeldnavigatie de weg.
Na het wandelen met de eRoutes app wordt je wandeling opgeslagen in je account onder ‘Ik’.
Meer info
Voor meer info over de A4D, de app en andere zaken: kijk op de website www.avond4daagse.nl

Hopelijk doen jullie ook mee!
Bestuur A4D Gorredijk

Fijn weekend!
Het team van De Treffer

