Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Er komen wat vrije dagen en zelfs een vakantie aan. Normaal iets om naar uit te kijken, maar
met de restricties vanuit de overheid en het weer dat steeds lekkerder wordt, toch iets om over
na te denken. Daar wil ik het met u in deze update graag over hebben.
Op de eerste plaats wil ik duidelijk gezegd hebben dat de school de opvang van kinderen
verzorgt op de dagen, dat er normaal gesproken ook onderwijs gegeven wordt. In de
vakanties en op vrije dagen (zoals Goede Vrijdag en Tweede Paasdag) zijn we vrij en geven
we geen les. Normaal gesproken wordt de opvang door Kwest 1 op 1 overgenomen, maar in
deze bijzondere tijden, loopt dat toch een beetje anders. Als u in aanmerking wilt komen voor
noodopvang, wil ik u vragen om de website van Kwest te raadplegen en daar op de
knop <noodopvang i.v.m. Corona> te klikken. Daar vindt u alle informatie en de mogelijkheid
tot inschrijven.
We snappen dat het onderscheid tussen thuis zijn, terwijl het eigenlijk school is en thuis zijn,
terwijl je vakantie hebt, voor kinderen lastig kan zijn. Sommige ouders hangen thuis dag- of
weekritme kaartjes op, om de kinderen duidelijk te maken wanneer ze werkjes hebben en
wanneer ze iets voor zichzelf kunnen doen. Zoiets kan helpen. Wij geven echter geen
schoolwerk op voor die periode. Dat heeft twee redenen, de eerste is, dat ik mijn team na
deze periode echt elke minuut van die vakantie gun. De tweede reden is, dat ik ook u en de
kinderen de rust en vrijheid gun.
Ik begrijp dat, als u zelf moet doorwerken, het rustiger is als de kinderen wat ‘te doen’ hebben.
Maar we willen toch vragen om dan te putten uit alle andere tips en mogelijkheden die links en
rechts worden aangeboden. Nu u en uw kinderen heel veel vaardiger zijn geworden met
videobellen, vinden ze het misschien ook wel leuk om in de vakantie met opa en oma op
afstand spelletjes te spelen of een kopje thee te drinken. Ik kan me voorstellen dat het voor uw
ouders ook heerlijk is om op die manier de kleinkinderen even te zien en te spreken.
Zoals gezegd, op schooldagen verzorgen wij de opvang en zijn we ook beschikbaar. Op de
eerste plaats zijn dat de leerkrachten van uw kind. Met alle vragen over de leeropdrachten die
in Google Classroom staan, kunnen u en uw kinderen terecht bij hun juf. Er zijn echter ook
medewerkers die u graag willen helpen op allerlei andere gebieden.
Juf Nathalie heeft aangegeven, dat zij vanuit haar rol als intern begeleider van kinderen die
extra hulp kunnen gebruiken, u heel graag ‘op afstand’ wil helpen. U kunt samen met haar
sparren over opvoedingszaken en de begeleiding van uw kind als het even niet lukt. Schroom
niet om haar te contacten. Dat kan via: n.dickhoff@startblok.wsko.nl, juf Nathalie zal dan op
haar werkdagen (dinsdag, woensdag en vrijdag) contact met u opnemen.

Ook ik wil er alles aan doen om het onderwijs op afstand voor u en uw kinderen zo goed te
laten verlopen. Als u vragen heeft over school in het algemeen, of hoe we dingen organiseren,
dan kunt u mij bereiken door een mail te sturen naar w.kannekens@startblok.wsko.nl. Ik
heb ondertussen ook nog redelijk wat verstand gekregen van alle digitale middelen die we
gebruiken, dus daar kan ik u ook mee van dienst zijn. En na de update van gisteren, durf ik
zelfs tips te geven over multitasken.
Dit was het voor nu. Ik ‘spreek’ u morgen weer en wens u en uw kind(eren) een fijne avond.
Met vriendelijke groet,
Wilco Kannekens
directeur BS ‘t Startblok

