Weeknieuws thuiswerk 6

23-04-2020
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Een lange periode van thuisonderwijs ligt achter ons. Het is bijna
meivakantie. Normaal gesproken zijn het weken waarin we met
elkaar stilstaan bij Koningsdag, Dodenherdenking en
Bevrijdingsdag. Dit jaar zal alles vanuit huis gevierd worden. De
koning heeft wel verzocht om ‘Woningsdag’ te vieren. We zingen
bij al deze vieringen het ‘Wilhelmus.’ Dit keer wil ik met u een deel
van het 6e couplet delen. Ik zie het als een gebed wat we samen
mogen zingen en bidden. Juist in deze tijd merken we dat we leven
in afhankelijkheid van onze God. Ik wens u een goede vakantie toe
en hoop dat we de kinderen in goede gezondheid weer mogen
begroeten na de vakantie.
In deze nieuwsbrief volgt een uitwerking van het onderwijs op de Prinses Beatrixschool na 11 mei. De uitwerking is
opgesteld volgens de richtlijnen van de PO-raad. Daarnaast is er overleg geweest met het kernteam van de Gave
scholen, de leerkrachten van onze school en ouders van de MR.
We hebben bij het maken van deze verdeling ook gekeken naar:
• Veiligheid leerlingen en leraren.
• Belastbaarheid van het team. Leraren worden naast het geven van lessen belast met andere
taken zoals bijvoorbeeld het geven van onderwijs op afstand.
• Praktisch zoals gebruik van ruimtes.
Verdeling voor de groepen:
Elke groep volgt twee dagen onderwijs op school. De schooltijden zijn op de schooldagen van 8.30 uur tot 14.15
uur. We werken met een continurooster.
Aan het begin van elke week ontvangt u een weekplanning. De kinderen krijgen op de dagen dat ze op school
zijn werk mee om thuis te maken/uitvoeren. De leerlingen krijgen voldoende werk mee naar huis. De
leerkracht die op woensdag werkt is op afstand beschikbaar tussen 9.00 uur en 12.00 uur.
Mocht u kinderen in verschillende groepen hebben en het fijn vinden als de kinderen op dezelfde dag naar
school gaan, dan kunt u contact met mij opnemen door een bericht te sturen via Parro.
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U mag als ouder niet op het schoolplein of in de school komen. U kunt uw kind afzetten buiten het hek. We
willen u vragen om bij het wachten na schooltijd ook 1,5 meter afstand te houden.
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Hieronder nog een aantal praktische opmerkingen:


Bij binnenkomst wassen de kinderen de handen. Tussendoor ook
zoveel mogelijk. Voordat ze naar huis gaan worden ook de
handen weer gewassen.



Bij ziekte van de leerkracht proberen wij zoveel mogelijk
onderwijs op afstand te blijven geven.



Laat kinderen kleding dragen die zelfstandig aan- en
uitgetrokken kan worden en kan worden 'vastgemaakt' (knopen
van broeken, klittenband e.d.)



Laat kinderen eten en drinken meegeven dat gemakkelijk zelf
kan worden 'genuttigd' (geen lastige bekers, maar pakjes ed.;
schoongemaakt fruit). Voor de ochtend maar ook de middag.



De kinderen nemen hun schoolwerk wat thuis is mee naar
school.



Aan het eind van de lesdag worden de kinderen groepsgewijs
naar buiten gebracht door de leerkracht.



We houden ons binnen de school aan de richtlijnen van het
RIVM.
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Heeft u een vitaal beroep en opvang nodig op dagen dat uw kind niet naar school hoeft, dan kunt u mij een
bericht sturen via Parro.



Alle schoolreizen worden geannuleerd. Wellicht worden deze op een ander moment ingehaald.

Verjaardagen:
Er zijn veel kinderen jarig geweest. We hopen dat ze ondanks alles een fijne verjaardag hebben gehad. Mochten ze
de verjaardag willen vieren, dan is dat alleen mogelijk met de eigen groep. Traktaties kunnen alleen als ze
voorverpakt zijn.
Elke week proberen wij u 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.
Agenda april/mei:
Datum
Maandag 27 april-vrijdag 8 mei
Vanaf maandag 11 mei
Donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei

Activiteit
meivakantie
lesgeven op school
vrij in verband met Hemelvaartsdag.

Met vriendelijke groet,
Namens het team van de ‘Prinses Beatrixschool’
Janita Goedhart-Theunisse
Bedankt voor de leuke kaarten en tekeningen!
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