Bericht directeur
Fonteintje wk 3
Thuisonderwijs verlengd
Het zal voor alle kinderen, maar zeker ook ouders een flinke domper zijn dat de periode van
thuisonderwijs verlengd is.
Ook voor ons als school is dit niet fijn. Naast al het gemis aan contacten levert de lockdown
zowel thuis als op school veel extra werk op.
Naar de reacties die ik krijg is er grote tevredenheid over de inrichting van het
thuisonderwijs. Elke dag een vast inlogmoment met de klas scoort daarin hoog. Ook het feit
dat we een schema gemaakt hebben van jong vroeg naar ouder later op de dag. Zo gedaan
zodat broertjes en zusjes in andere klassen na elkaar komen en ouders niet in de knoop
komen omdat er bv maar één computer of laptop is. Alle klassen om 8.30 uur inloggen zou
dan gewoon niet mogelijk zijn. We zijn ons bewust dat later op de dag starten ook een
nadeeltje oplevert, maar bovenstaand punt weegt zwaarder voor het geheel.
Sommigen kinderen loggen wel op 3 momenten in per dag. Eerst met de hele klas en later
voor extra hulp bij lezen en rekenen. Is niet charmant, maar helaas niet anders in te delen.
Een roosterpuzzel met instructie van de andere klassen en best veel kinderen voor wie dit
nodig is.
Complimenten aan alle ouders die dit zo goed ondersteunen en complimenten aan alle leraren
die alles zo goed mogelijk doen voor de kinderen. Echt petje af, we kunnen wel spreken van
een top inzet!
Wel nog even een verzoek om goede rust bij het klassikale instructie moment te verzorgen.
Als jij niet geconcentreerd bent en onrustig rommelt, dan kan de rest de les niet goed volgen.
Ouders spreek je kind hierop aan alsjeblieft.
En laat ze buiten het instructiemoment met elkaar contacten en dollen via andere kanalen.
Inmiddels is Athenabreed in Teams de chatfunctie vanwege oneigenlijk gebruik uitgezet.
Als laatste een streng verzoek om geen opnamen te maken van de beeldcontacten. Dit is
gewoon niet plezierig en druist tegen alle privacyregels in.
Toetsen
Inmiddels hebben alle kinderen methodetoetsen gemaakt, zodat we wel gewoon zicht blijven
houden op het niveau van de kinderen. Zodra we weer gewoon naar school gaan, zullen na
twee weken gewoon onderwijs alle M-toetsen afgenomen worden. Dit is de cito halfjaarlijkse
toets. (Weet je niet meer hoe dat allemaal in elkaar past, lees het dan even na in de
Schoolgids blz. 13).
Voor ouders van klas 6 zijn er gewoon in februari oudergesprekken (via Teams) i.v.m. met
het bepalen van het schooladvies naar het voortgezet onderwijs.
Juf Josien jarig
Afgelopen woensdag was juf Josien jarig zij is via Teams flink in het zonnetje gezet. En gaf
als commentaar: Ik voel me echt jarig vandaag. De kinderen hebben haar een erg leuk
cadeau gegeven. Van elk kind hun lievelingsnummer met omschrijving waarom. Erg leuk
idee. Juf Josien was daar zeer verguld mee.
Joke Rebel

