Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Week twee is ingegaan. U zult merken dat, nu het nieuwe van het thuiswerken er een beetje
afgaat, het kan gebeuren dat uw kind iets minder gemotiveerd is om werkjes voor school te doen.
Voor hen is het ook raar dat u naast papa of mama, plotseling leerkracht bent. Bovendien zien ze
volwassenen ineens heel andere dingen doen dan voorheen. Heel vaak de handen wassen,
afstand houden van elkaar en alleen naar buiten gaan als het echt nodig is. Voor ons al een
onzekere tijd, laat staan wat het doet met kinderen
En dan hebben we het nog niet over uw eigen verantwoordelijkheden gehad. Thuis werken is niet
gemakkelijk als de kinderen gymlessen aan het doen zijn in de woonkamer, of steeds komen
vragen hoe die som nu moet worden uitgerekend. Geloof me, zelfs de thuiswerkende
leerkrachten reageren dan niet altijd even pedagogisch meer.
Het is wel goed om het daar met elkaar over te hebben, want juist nu we zo onder druk staan
met elkaar, is het belangrijk om er voor elkaar te zijn. Ik voeg daarom deze link toe. De link
verwijst naar een artikel met tips hoe we op een goede manier om blijven gaan in deze nieuwe
thuissituatie. En omdat het ook tot (ﬂinke) spanningen kan leiden, voeg ik er een tweede link bij
met de titel: Wat als spanningen thuis oplopen door het corona virus?
Vorige week vertelde ik u over de kaarten actie die we wilden gaan doen. Echter vandaag
hoorden we in de media, dat deze goedbedoelde actie mogelijk een negatief effect kan hebben.
Het virus kan gedurende langere tijd op karton overleven. Omdat we niemand in gevaar willen
brengen, blazen we deze actie dus af.
Waar ik u wel op wil attenderen is de actie die onze eigen juf Nathalie is gestart. Dit is wat
Nathalie in onze school app rond stuurde:
Lieve vrienden en familie, vijf jaar geleden heb ik een kinderboek uitgebracht voor kinderen
waarvan een geliefde op de intensive care ligt. Nu het coronavirus ook Nederland treft wordt het
pijnlijk duidelijk hoe hard het boekje nodig is. Wij gaan een speciale uitgave in magazine vorm
uitbrengen om alle ziekenhuizen in Nederland te kunnen voorzien (gratis). De ziekenhuizen
kunnen de boekjes dan meegeven aan de gezinnen die getroffen worden door het coronavirus.
Op deze manier hoop ik mijn steentje bij te dragen als het gaat om het informeren van de
allerkleinsten. Als je mij wilt helpen dit te realiseren, dan kan dat middels een donatie (alle beetjes
helpen). Alvast bedankt groetjes Nathalie
U begrijpt dat wij Nathalie van harte steunen bij deze actie, waarbij zij voor elke IC in Nederland
10 boekjes laat afgeven en de IC’s in Brabant krijgen er 20. Als u Nathalie ook wilt steunen in deze
actie, dan kunt u uw donatie storten op:
NL56 INGB 0683 2744 81
T.n.v. NMJ Dickhoff
o.v.v. Kinderboek intensive care
Op www.keetjekikker.nl kunt u meer lezen over het kinderboek Dat juf Nathalie heeft geschreven.
Dat is het voor vandaag. Als u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van deze mail, of over
de organisatie van het thuis leren, dan kunt u het beste een mail sturen
naar: w.kannekens@startblok.wsko.nl. Ik probeer u dan zo vlot mogelijk te antwoorden. Ik wens u
een ﬁjne avond en tot morgen.

Vriendelijke groet,
Wilco Kannekens
directeur BS 't Startblok

