
 
Beste   ouder(s)   en/of   verzorger(s)  

Er   komt   ritme   in   de   manier   van   werken.   Ik   hoop   dat   iedereen   nu   kan   inlog-   
gen   met   de   nieuw   verkregen   wachtwoorden.   Mocht   dat   nog   niet   het   geval   
zijn,   schroom   dan   niet   om   een   mailtje   te   sturen   naar:  
w.kannekens@startblok.wsko.nl ,   dan   kan   ik   u   en   uw   kind   helpen.   
 
In   de   bijlage   van   deze   mail   zit   een   brief   van   Bibliotheek   Westland.   De   bibliotheek   is   gesloten,   maar   zij  
hebben   een   heel   interessante   brief   opgesteld   met   daarin   de   leukste   lees-   en   leersites.   Doe   er   uw   voordeel  
mee   zou   ik   zeggen.  
 
Zoals   u   heeft   kunnen   vernemen   in   de   landelijke   media,   wordt   er   dit   jaar   geen   eindtoets   afgenomen   bij   de  
leerlingen   van   groep   8.   Toen   het   nieuws   wereldkundig   werd,   kon   ik   mijn   eigen   zoon   en   de   groep-achters  
in   Honselersdijk   bijna   horen   juichen.   Gelukkig   is   het   advies   al   gegeven   en   heeft   het   VO   heeft   toegezegd,  
dat   ze   volgend   jaar   goed   gaan   kijken   of   iedereen   op   de   juiste   plaats   zit.   Dat   lijkt   me   trouwens   logisch,   want  
dat   doen   ze   ieder   jaar.   In   ieder   geval   betekent   het,   dat   we   geen   extra   energie   in   de   toets   hoeven   te   steken,  
wat   over   het   algemeen   het   leren   op   school   alleen   maar   ten   goede   komt.  

U   heeft   vandaag   ook   voorbij   zien   komen,   dat   we   vanaf   volgend   schooljaar   een   nieuwe   bestuurder  
hebben.   Ik   heb   zelf   in   de   benoemingsadviescommissie   mogen   plaatsnemen   en   ik   kan   u   verzekeren,   dat   we  
iemand   hebben   aangenomen   met   visie,   passie   voor   onderwijs   en   enorm   veel   kennis   van   zaken.   Ik   kijk   er  
naar   uit   om   met   Henriëtte   Boevé   te   mogen   samenwerken   aan   fantastisch   onderwijs   in   het   Westland.  

Vandaag   hebben   we   in   de   dagelijkse   videoconferentie   met   het   team   gesproken   over   feedback   geven   aan  
en   contact   hebben   met   uw   kind(eren).   We   vinden   het   allemaal   erg   belangrijk,   dat   we   contact   houden   met  
de   kinderen.   Natuurlijk   op   de   eerste   plaats   om   te   weten   hoe   het   met   hen   gaat,   maar   zeker   ook,   om   ze   af  
en   toe   een   steuntje   in   de   rug   te   kunnen   geven.  

De   huidige   mediale   middelen   laten   het   toe,   om   op   redelijk   eenvoudige   wijze   videoconferenties   met   elkaar  
te   houden.   We   willen   de   komende   dagen   en   weken   gebruiken   om   contact   op   die   manier   mogelijk   te  
maken.   De   kinderen   zullen   van   de   leerkrachten   te   horen   krijgen   hoe   ze   dat   het   beste   kunnen   doen.   We  
gaan   ervan   uit,   dat   dat   in   het   begin   nog   niet   heel   soepel   verloopt,   maar   ook   wij   leren   graag   en   hopen   dat  
het   snel   makkelijk   gaat.   We   doen   er   alles   aan,   dat   u   daar   als   ouder   weinig   omkijken   naar   heeft.  

Voor   sommige   groepen   betekent   het,   dat   ze   dagelijks   op   gezette   tijden   met   de   juf   contact   kunnen   hebben.  
Voor   andere   (meestal   oudere   groepen)   is   dat   een   enkele   keer   per   week.   Ook   kinderen   met   een   bijzondere  
ondersteuningsbehoefte   kunnen   op   die   manier   contact   hebben   met   de   juffen,   die   die   begeleiding   op  
school   normaal   ook   geven.  

Dagelijks   komt   het   team   tussen   9.00   en   10.00   uur   (virtueel)   bij   elkaar.   Als   u   op   dat   moment   een   mailtje  
stuurt,   dan   zullen   we   niet   direct   kunnen   reageren.   In   principe   proberen   we   met   elkaar   al   uw  
vragen/opmerkingen   zo   snel   mogelijk   op   te   pakken.  

Vanmiddag   heeft   er   ook   een   bestuurlijk   overleg   plaatsgevonden,   maar   op   het   moment   van   schrijven,   heb  
ik   daar   helaas   nog   geen   nadere   berichtgeving   over   gehad.   Mochten   er   vanmiddag   belangrijke   besluiten  
zijn   genomen,   dan   bericht   ik   u   daar   zo   spoedig   mogelijk   over.  

Leuk   om   te   zien   dat   we   af   en   toe   mailtjes,   of   appjes   binnen   krijgen   met   foto’s   van   hoe   uw   kroost   aan   het  
leren   is.   We   krijgen   echter   ook   foto’s   binnen   waar   kinderen   met   duct   tape   over   de   mond,   vastgebonden   in  
de   kamer   staan.   Vanwege   deze   bizarre   tijden,   zullen   we   niet   meteen   een   berichtje   sturen   naar   het  
meldpunt   kindermishandeling   :)   .  

Zorg   goed   voor   elkaar   en   ik   hoop   dat   iedereen   in   goede   gezond   blijft   verkeren.   Voor   nu   een   fijne   avond  
gewenst.    

Met   vriendelijke   groet,  

Wilco   Kannekens  
Directeur   BS   ‘t   Startblok  
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