Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Na het lange en zonovergoten paasweekend, hadden we vanmorgen eindelijk weer een
videoconferentie met het team. U ziet de leerkrachten van uw kind(eren) wellicht af en toe
voorbij komen in een meeting, maar al die andere leerkrachten natuurlijk niet. Ik wil u melden
dat iedereen in een prima gezondheid verkeert en dat ze weer vol goede moed zijn begonnen
aan de periode tot de meivakantie.
Natuurlijk is het allemaal een beetje onzeker, wat er na de meivakantie staat te gebeuren.
Maar vooralsnog gaan we gewoon door, zoals we bezig waren. Dat betekent bijvoorbeeld dat
de kinderen van groep 1-2 volop in de weer zijn met bingo kaarten, groep 5 drie keer per week
kan genieten van vlogs van juf Charlotte, groep 6 en 6/7 bijna dagelijks instructiefilmpjes
kunnen zien van juf Liza en juf Gerda, die digitaal helemaal zijn losgegaan, juf Sandra met de
’groeiers en bloeiers’ een apart programma volgt en de kinderen van groep 8 deze week ook
echt van start gaan met het oefenen van de musical.
Alle groepen hebben wekelijks een groepsmeeting, maar er worden ook individuele afspraken
gemaakt of in kleinere groepen gewerkt. Juf Nathalie gaat zelfs deze week een meeting
beleggen met de wereldraad, wellicht hebben zij goede ideeën over het inrichten van ons
onderwijs in (en na) dit Corona tijdperk.
Aan het einde van deze week, op 17 april, vullen we onze dag met de ‘alternatieve
Koningsspelen’. Meester Jaco heeft een fraai programma in elkaar gezet voor alle groepen.
We leggen aanstaande vrijdag het accent dus echt op bewegen en natuurlijk mogen de
kinderen dan uitgedost zijn in fraai oranje kleding.
Een korte week, die dus wel weer lekker vol zit met een gevarieerd aanbod. We hopen dat we
de kinderen op afstand voldoende kunnen prikkelen. Mocht u echter vragen hebben of op
welke wijze dan ook hulp kunnen gebruiken bij het onderwijs op afstand, schroom dan niet om
contact op te nemen met juf Nathalie (n.dickhoff@startblok.wsko.nl) of ondergetekende
(w.kannekens@startblok.wsko.nl). We denken in mogelijkheden en zullen alles in het werk
stellen om het voor u werkbaar te maken.
Voor straks eet smakelijk en een fijne avond gewenst.
Met vriendelijke groet,
Wilco Kannekens
directeur BS ‘t Startblok

