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Beste ouders,
3 april 2020
Hierbij weer de (tijdelijke) wekelijkse infobrief. Wat mooi om te merken dat de routine er in komt bij
iedereen, we hopen dat dit ook voor u als ouders geldt! Zeker nu we wat langer gaan doorwerken op
deze manier. Al begrijpen we ook dat het een tegenvaller was voor een aantal, dat het zeker nog 4
weken duurt voor we meer weten. T.a.v. de sluiting dan wel openstelling van scholen. We horen ook
dat de kinderen de school , de juf, de klasgenoten echt missen. We missen jullie ook! Totdat we weer
terug kunnen naar (min of meer) normaal, is het digitaal werken en thuis zitten. Tot die tijd ook iedere
vrijdag een nieuwsbrief met relevante onderwerpen.
We zetten weer even alle belangrijke zaken voor u op een rij:
Vanuit het team
We beginnen met heel mooi nieuws: het is helaas een beetje ondergesneeuwd door het thuiswerken;
juf Jamie en haar man verwachten hun eerste kind. Een heel mooi bericht.
Van harte gefeliciteerd allebei! Zoals het er naar uitziet gaat juf Jamie zo’n 3 weken voor de grote
vakantie met verlof! Gelukkig wisten de ouders en kinderen van haar klas dit al- ze heeft een hele
grote bos bloemen van hen gekregen als felicitatie, juf Jamie was daar heel erg blij mee.
Contact met de leerkracht
We hebben uw input zeer serieus genomen en de thuiswerk pakketten aangepast qua opdrachten;
vooral om het ook voor u begrijpelijk te maken. Omdat het voor een aantal ouders lastig is precies te
zien waar nu aan gewerkt wordt, maken we dat inzichtelijk voor u. Op o.a. de weektaak staan de
doelen waaraan wordt gewerkt. Leerkrachten lichten ook veel toe in berichten aan ouders. Iedere
school doet dit op de eigen wijze. Het belangrijkste doel; zicht houden op de voortgang van de
kinderen.
Ook is er nu minimaal wekelijks contact met uw kind. Wilt u zelf iets met de leerkracht bespreken, of
heeft u suggesties tav het werkpakket, laat dit de leerkracht altijd weten; we zijn er juist blij mee als er
feed back komt.
Dat geldt ook voor als er knelpunten komen; het is een hele kluif om je eigen werk, het huishouden en
het werk met je kind een goede structuur te geven- bespreek de knelpunten met de leerkracht en kijk
wat haalbaar is. We willen u vragen dit telefonisch te bespreken met de leerkracht, maak daarvoor
even n afspraak per mail.
We doen het samen, het is wel van belang dat uw kind ook echt werkt, het is geen vakantie- het is
leerplichtig. We hebben ook vanuit leerplicht te horen gekregen dat als een kind- ondanks herhaald
contact met de leerkracht echt niets doet, of totaal niet bereikbaar is, er een melding moet gaan naar
leerplicht ( zie hier ook het bericht verderop in de info hierover). Daarom- laten we kijken wat haalbaar
is in deze rare periode.
School op afstand
Vanuit Proceon zijn richtlijnen opgesteld welke digitale middelen er worden gebruikt om contact met
de kinderen te hebben of werk uit te leggen enz. Daarbij is ook gelet op de privacy. We gaan niet
meer werken met Zoom bijvoorbeeld.
Er wordt van diverse media gebruik gemaakt, zo zijn er bijv. filmpjes met uitleg; kinderen kunnen die
rustig terugkijken, worden er verhaaltjes voorgelezen via een beveiligd Yo Tube kanaal, wordt er
geklets via chats van Teams. Via Teams wordt er ook korte instructie gegeven, dat zal zeker niet
klassikaal gaan, maar bijv in kleinere instructiegroepen; kinderen worden uitgenodigd aan de
instructietafel te komen.
De komende week starten de leerkrachten van de groepen 4 t/m 8 met instructie geven in kleine
groepjes- dit gebeurt digitaal via Teams aan de instructietafel. We starten hiermee met het vak
rekenen.
Voor taal en spelling gebruiken we nog steeds de instructiefilmpje van de methode of die van de
leerkracht zelf.

Wij kiezen heel bewust voor de combinatie schriftelijk en digitaal werk. Dit ook omdat continu achter
een beeldscherm niet goed is en ook omdat er een aantal kinderen samen doet met 1 computer. We
vinden het fijn om terug te horen dat de meeste ouders heel blij zijn met deze combi. Daarnaast geven
de digitale methoden –zoals bijv Snappet- te weinig informatie over een gemaakte fout bijv. je ziet de
fout- het product, maar niet het proces hoe t kind op dat antwoord is gekomen. Wij willen weten hoe
de denkwijze is geweest, pas dan kunnen we het kind de goede uitleg nog eens geven. Dit is o.a. een
van de redenen waarom we voor een combinatie van opdrachten kiezen.
Pasen en meivakantie en daarna……
We houden als school ook het vakantierooster aan; dat betekent dat er volgende week een korte
Paasvakantie is- de kinderen zijn (Goede) vrijdag vrij en de maandag, 2 e Paasdag. Dinsdag,14 april,
starten de lessen weer voor een korte tijd; eind van die week: vrijdag 17 april start de meivakantie.
Deze duurt tot woensdag 6 mei; dan is er weer school. We hebben dus nog maar 8 lesdagen tot de
meivakantie! In die vakantie, op 28 april horen we meer t.a.v. de sluiting cq, stapsgewijs weer
opengaan van de scholen. Is er meer duidelijkheid hoe dit moet worden opgepakt, dan hoort u dat van
ons.
Ziekmelden
We willen u vragen om, als uw kind echt ziek is, zo zeer dat u het in de normale omstandigheden thuis
had gehouden, een ziekmelding te doen bij de leerkracht. Wij weten dan waarom het werk niet
gemaakt kan worden en registreren dit ziekzijn in ons systeem. Dat geldt ook als uw kind niet kan
inloggen met een geldige reden – de ouders moeten dit melden aan school. Wij moeten dit nl.
bijhouden van leerplicht:
Nieuwe richtlijnen vanuit leerplicht
We schreven het al eerder in deze info; deze periode thuis is geen verkapte vakantie- er wordt
verwacht dat de kinderen wel werken (waarbij we kijken wat haalbaar is als u knelpunten ervaart).
Dit houdt in dat onder verzuim wordt verstaan;
 De absentie wordt bijgehouden
 Niet inloggen tijdens de digitale lessen is een vorm van schoolverzuim- we houden dit ook bij
 Dat leerlingen die ziek zijn of niet kunnen inloggen met een geldige reden, gemeld moeten
worden aan de leerkracht
De school doet het volgende bij dit genoemde verzuim:
 De leerkracht houdt bij hoe het proces vordert- bij niet inloggen of geen contact kunnen krijgen
belt de leerkracht met de ouders
 Daarna belt de directeur met ouders.
 Blijft het verzuim, dan wordt dit gemeld bij leerplicht- deze neemt telefonisch contact op met
de ouders. Bij geen contact kan men naar het huis van de leerling komen.
Vakantie en studiedagen
Je zou het bijna vergeten in deze dagen, maar toch zijn we al doende het nieuwe schooljaar voor te
bereiden, voor zover dit mogelijk is. In de bijlage sturen we u het vakantie en studiedagen rooster
alvast mee.
Inschrijven
Voor het nieuwe schooljaar zijn we ook doende de klassen te vormen; heeft u nog een kleintje thuis
dat nog niet is ingeschreven, stuur dan snel een mail naar school- wij sturen u dan per omgaande een
inschrijfformulier. Het is niet ondenkbaar dat sommige groepen op een bepaald moment vol zijn.
Vandaar de oproep om z.s.m. in te schrijven indien u dat nog moet doen.
Tenslotte…….
Wij, als team, zijn diep onder de indruk hoe u, als ouders, alle ballen in de lucht weet te houden! Wij
maken voor u een diepe buiging! Zonder uw inzet zou uw kind niet zoveel kunnen leren . En….omdat
we nu eenmaal schooljuffen –en meesters zijn: deze maal voor u als ouder een diploma. Dank u wel!
Dik verdiend!
Bijlagen:
1. Vakantie –en studiedagenrooster 2020-2021
2. Diploma voor alle ouders
We wensen u een fijn weekend!
Team Avonturijn.

