Schansinfo 14 9 april 2020

Info per (nieuws)brief
De officiële informatie met betrekking tot de
ontwikkelingen van het coronavirus worden
steeds per brief verstuurd.
De weektaken en nieuwsbrieven versturen de
leerkrachten per groep. Daarnaast wordt af en
toe een nieuwsbrief voor iedereen verstuurd,
zoals deze. We hopen dat deze
informatievoorziening voldoende is en duidelijk
genoeg. Mocht u vragen hebben, dan kunt u ons
het beste per mail bereiken.

Het betekent ook dat niet iedereen op De Schans
kan blijven werken. Voor de periode na de
meivakantie tot de zomervakantie kiezen we
ervoor dat er zo weinig mogelijk verandert in de
diverse groepen. Dat betekent dat juf Marije en
juf Lianne in groep 2/3 blijven, juf Marijke op
dinsdagmiddag in groep 5/6 en juf Suzanne op
vrijdagmorgen in groep 7/8. Juf Eveline komt
terug op maandag, donderdag en vrijdag in groep
4 en Marijke zal hier op dinsdagmorgen en
woensdag zijn.

Juf Eveline komt bijna weer terug!

Helaas nemen we met ingang van de meivakantie
afscheid van juf Joy. Wij hebben een fijne tijd met
haar gehad en bedanken haar dan ook hartelijk
voor haar inzet. Als de school weer geopend is,
zullen we nog de tijd nemen om gedag te zeggen.

Eveline komt na de meivakantie weer terug van
haar zwangerschapsverlof. Dat betekent dat we
haar op 11 mei weer terug zien!
Maar.....
Het zou natuurlijk ook best zo kunnen zijn dat we
na de meivakantie nog niet naar school kunnen
en dat we nog een poosje langer moeten
thuisblijven en thuiswerken. Het is een gekke tijd
weten we inmiddels.
We zijn allemaal erg blij dat Eveline weer terug
komt en ze heeft er zelf ook weer zin in. De
kinderen van groep 3 en 4 hebben inmiddels ook
al een berichtje van haar ontvangen.

Vragenlijst
Vorige week hebben we alle ouders een
vragenlijst toegestuurd over uw ervaringen met
het thuisonderwijs. Ongeveer 2/3 deel van de
ouders heeft die ingevuld, bedankt daarvoor!
De score op alle punten was eigenlijk heel
positief, dat heeft ons goed gedaan. Op een
schaal van 1 tot 5 lagen de scores bij de meeste
vragen tussen de 3,5 en de 4. Het motiveren van
de kinderen blijkt voor ouders eigenlijk het
lastigste. Dit scoorde een 2,9.
De ondersteuning vanuit de school scoorde het
hoogste met een 4,3.
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De opmerkingen die werden genoemd waren
waardevol. Vooral het contact van de leerkracht
met het kind en de ouders wordt door u erg op
prijs gesteld. Voor de leerkrachten was het ook
plezierig om uw waardering en complimenten te
lezen. Daarnaast bleek echter ook dat het in huis
best een hele klus is om het allemaal op de rit te
houden. Gelukkig hebben de meeste ouders goed
begrepen dat wij net als u aan de ene kant
natuurlijk graag willen dat kinderen geen
achterstanden oplopen, maar aan de andere kant
dat het huiswerk thuis niet tot spanning moet
leiden. Het is geen halszaak als iets niet af is. Als
er thuis problemen over ontstaan, dan kunt u ook
altijd even bellen of mailen met de leerkracht
voor overleg of goede raad.

u trots op ze bent. Dat hebben ze nodig. En het
stimuleert enorm.
Wij zijn in ieder geval ook trots op u en vinden
het fijn dat u de kinderen helpt. Ook al beseffen
we ons ook dat dat niet gemakkelijk is. Namens
alle leerkrachten: Bedankt ouders voor de
helpende hand, het begrip, de betrokkenheid en
steun!

Thuiswerken
Nu we weten dat het thuiswerken nog even gaat
duren, hebben we afgesproken dat we niet meer
alleen gaan herhalen. Er zullen nu ook een paar
nieuwe dingen aangeleerd worden. (In de
kleutergroepen zult u daar minder van merken.)
Wij proberen daarbij ook instructie te geven. De
leerkrachten kunnen daarvoor bijvoorbeeld
filmpjes gaan gebruiken. Het voordeel daarvan is,
dat een kind dat het niet meteen snapt, het op
zijn/haar gemak nog eens een keertje kan
terugkijken. Ook voor ouders is het misschien wel
interessant om te zien hoe de dingen worden
uitgelegd.
De leerkrachten van onze school worden steeds
handiger op het gebied van thuisonderwijs en zij
zijn erg gemotiveerd om er het beste van te
maken. Samen met de kinderen en de ouders
gaat het ons vast lukken.

Pasen
We hebben al verschillende activiteiten moeten
missen, zo is het voetbaltoernooi van de
bovenbouw, cultuurmenu en de
pannenkoekendag afgelast, de Koningsspelen
gaan niet door etc. Ook sommige vakken kunnen
we nu niet geven, zoals wereldoriëntatie en
levensbeschouwing. En we vieren dit jaar geen
gezamenlijk paasfeest op school met het verhaal,
de eitjes en het nootjes schieten.
Toch wensen we iedereen een fijn paasweekend!
Hieronder een linkjes naar het paasverhaal:
https://youtu.be/NcnhC_4m0Sg
En 2 paasliedjes:
https://youtu.be/x3f50dfv_2s
https://youtu.be/Z5RXCnhkjvw

Er is nogal wat veranderd voor de kinderen: thuis
werken, zonder de kinderen van de groep, zonder
het samen spelen op het plein en zonder de
aandacht van de leerkracht. Dat is heel anders
dan normaal. En nu ook nog nieuwe lesstof erbij.
Kinderen moeten zich, net als u, enorm
aanpassen. Het is een geweldige prestatie dat ze
dat lukt. Zoek dus bewust naar kansen om de
kinderen complimenten te geven. Laat blijken dat
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