Weeknieuws thuiswerk 2

27-03-2020
Beste ouder(s)/verzorger(s),
De tweede week van thuis werken zit er bijna op. Van alle leerkrachten hoor ik dat ze
regelmatig contact hebben met de kinderen en daardoor ook op de hoogte blijven.
Wij missen de kinderen, maar we horen dat veel kinderen ons ook missen. Hoe
waardevol is dat en wat kijken we uit naar het moment dat iedereen weer naar
school mag! Laten we blijven bidden voor elkaar en voor elke dag die komt.
Misschien zijn kinderen ook wel bang. Er komt ook veel op hun af. Dit kan voor onrust
zorgen en roept vragen op. Ik hoop dat ze mogen vertrouwen op God. Een lied wat
hierbij kan helpen is hiernaast afgebeeld.
Het thuis werken in voor veel ouders een behoorlijke uitdaging. Ik merk dat zelf ook,
je kinderen onderwijs geven en daarnaast je eigen werk proberen te doen. De vele
mailtjes en berichten die er komen van school, de berichten op je telefoon en alles
wat je op internet leest kan veel zijn. Maak keuzes, de vele opties die er zijn geven
soms keuzestress. Wij proberen als school ook keuzes te maken, zodat het voor u en
de kinderen niet te veel wordt. Geef het gerust bij de leerkracht aan als het even niet
lukt, samen proberen wij dan te kijken wat haalbaar is.
Vanuit De Vreedzame school kregen wij nog een mooi lijstje doorgestuurd met 100
tips om thuis te werken, door te klikken op de link kunt u deze openen. Toch nog
keuzestress 
In Veenendaal hebben wij naast onze Burgemeester ook een kinderburgemeester
genaamd Maut Smit. Ze heeft voor alle kinderen in Veenendaal een boodschap. Deze
kun je bekijken door op de link te klikken.
Wij weten niet hoelang de kinderen op school geen onderwijs krijgen, persoonlijk denk ik dat het niet bij 3 weken
blijft, zeker na de woorden van onze minister-president van maandag en de woorden van minister Slob. Een aantal
activiteiten zijn al door verschillende organisaties afgezegd, ook wij als school maken keuzes, hieronder een overzicht
van de activiteiten die helaas niet door kunnen gaan:


Eindtoets groep 8 van woensdag 15 en donderdag 16 april gaat niet door, daar bent u in de vorige
nieuwsbrief over geïnformeerd.
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De Koningsspelen van vrijdag 17 april gaan helaas ook niet door.



De organisatie van de A4daagse heeft aangegeven dit jaar deze wandel 4-daagse niet door te laten gaan. De
eerstvolgende A4daagse is maandag 31 mei 2021 tot donderdag 3 juni 2021. Dit zal ook voor de kinderen een
grote teleurstelling zijn.

Elke week proberen wij u op vrijdag een update te geven van de stand van zaken op school. De maandelijkse
nieuwsbrief komt daarmee te vervallen. Op Youtube en Facebook is dan ook een boodschap voor de kinderen te
vinden. Hierbij de link. Fijn weekend!
Agenda april:
Datum
vrijdag 3 april

Activiteit
Wekelijkse nieuwsbrief thuis onderwijs in
corona tijd

tijd

Met vriendelijke groet,
Namens het team van de ‘Prinses Beatrixschool’
Janita Goedhart-Theunisse

In Parro wordt regelmatig gedeeld hoe goed de kinderen thuis werken aan de opdrachten van school.
Hier een indruk van een aantal kinderen uit groep 1-2.
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