Aloweetjes
9 april 2020

Agenda


10 april

Goede Vrijdag



13 april

Tweede Paasdag



14 april

GEEN STUDIEDAG



25 april t/m 3 mei

Meivakantie

Afspraken onderwijs op afstand
Nu we onderwijs op afstand geven, zijn deze afspraken extra belangrijk:






Als de meester of juf aan het woord is, bijvoorbeeld om iets uit te leggen, staat de microfoon van de leerling
op gedempt.
Onderling chatten tussen leerlingen doen we niet in Teams. Je sluit het gesprek binnen je eigen groep af als
de meester of juf klaar is met de uitleg. Er worden ook geen plaatjes/smileys etc. gestuurd tijdens het
chatten. Hierdoor worden vragen en antwoorden m.b.t. de leerstof heel onoverzichtelijk.
Wil je graag met je klasgenoten contact hebben, dan doe je dat bijvoorbeeld via een eigen WhatsApp groep.
Wees respectvol en vriendelijk naar elkaar: typ dus geen dingen die je in het echt ook niet tegen elkaar zou
zeggen.

Communicatie
Afgelopen weken ontvingen wij veel vragen omtrent de communicatie wat betreft ‘onderwijs op afstand’. We
proberen de communicatie zoveel mogelijk te beperken, maar het is voor iedereen even zoeken naar de juiste weg,
zowel voor ons als voor u.
Wij werken voornamelijk met 3 kanalen; Teams, Parnassys en Parro.
In de afgelopen week zijn we gestart met video bellen via Teams. Wat les, instructie en opdrachten betreft zijn er
voor iedere groep op bepaalde dagen en tijden instructiemomenten, eveneens via Teams. De leerlingen weten op
welke dag en tijd zij moeten deelnemen.
De leerkrachten sturen op vrijdag of op maandag de weektaak via Parnassys en/of de weektaak staat in Teams.
Af en toe ontvangt u via de Parro app een filmpje of een foto.
Mocht u vragen hebben, stel deze dan aan de leerkracht.

Hoe vier je Pasen in de corona-tijd?
We hadden voor vandaag een paasontbijt gepland. Jammer genoeg kon dat niet
doorgaan. De achterliggende gedachte van het paasontbijt is: zorgen voor elkaar, aan
elkaar denken, er zijn voor elkaar. Nu zeker in deze tijd zijn deze gedachten sterk bij een
ieder aanwezig. Het zijn mooie gedachten, maar soms zullen we ons angstig en onzeker
voelen over de gezondheidsituatie van onszelf en onze naasten. Alles staat op zijn kop.
Ook voor de oudere en kwetsbare medemens zijn het lastige tijden. We kunnen hen
helpen door bovenstaande positieve gedachten ook bij hun te brengen. Een mooie
tekening, een boodschapje of een liefdevolle kaart kan er voor zorgen dat ook hun
gedachten positief blijven. Help elkaar, wees er voor elkaar en denk aan elkaar, zo zorgen
we ervoor dat een ieder fijne paasdagen kan vieren in deze tijd!
We wensen jullie hele fijne liefdevolle paasdagen toe.
De paascommissie
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Alternatief voor het traditionele paasontbijt op school
Een gezin van onze school heeft voor elkaar een paasontbijtbox gemaakt. Hoe leuk!

Paaseieren tellen
Wat ontzettend leuk om afgelopen week foto's van jullie paaseieren te krijgen. Niet alleen via de mail kreeg ik
ontzettend leuke foto's binnen, maar ook zag ik heel leuke paaseieren op de ramen toen ik door de wijk fietste.
Complimenten voor jullie inzet en mooie creatieve paaseieren.
Meester Jeroen

KIJK OOK MAAR EENS OP DE RAMEN VAN DE SCHOOL
DAAR STAAT VOOR JULLIE OOK IETS OP
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Kwink voor thuis
Kwink is een online methode voor sociaal-emotioneel leren (SEL) voor groep 1 t/m 8 in het primair onderwijs, waar
wij op school ook mee werken. Inclusief burgerschap en mediawijsheid. Kwink biedt een doordacht SEL-programma,
gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Praktisch, leuk en altijd actueel. Gericht op preventie (van
bijvoorbeeld pesten op school) en de kracht van een veilige groep. Sluit goed aan bij de principes van PBS (Positive
Behaviour Support).

Op elkaars lip
Ouders en kinderen zitten al een paar weken op elkaars lip. Dat vraagt veel van iedereen. Je wilt de sfeer goed
houden en op een positieve manier met elkaar blijven omgaan. De Kwink-thuislessen sluiten daar bij aan. Voor elke
dag zijn er één of twee activiteiten per leeftijdsgroep. Inclusief animaties en voor de oudere kinderen ook filmpjes
op YouTube met opdrachten.
Klik op de volgende link om bij het materiaal te komen:
https://www.kwinkopschool.nl/kwink-actueel/kwink-voor-thuis/

OVERIG
Nieuws van bibliotheek Eemland
Nogmaals een leuke tip:
https://www.deschoolschrijver.nl/huisarrest/
Er worden door tien verschillende jeugdboekenschrijvers tien verhalen voorgelezen over kinderen uit een dorp die vanwege een
virus binnen moeten blijven. Aan het eind van elk verhaal geeft de betreffende schrijver ook nog een boekentip die als e-book te
vinden is op jeugdbibliotheek.nl
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