Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Vandaag stond voor ons vooral in het teken van 'opstarten'. We hebben veel vergeten
wachtwoorden gewijzigd, zodat kinderen aan de slag konden met hun digitale taken. Het blijkt
dat niet alle programma's even soepel werken. Dat heeft er ook mee te maken, dat heel
Nederland nu gebruik maakt van die programma's. We vragen begrip daarvoor.
Op de achtergrond verkent het team de mogelijkheden voor de komende weken. Zo'n beetje
alle uitgevers stellen software tijdelijk beschikbaar, waardoor er een soort 'oerwoud' aan
mogelijkheden ontstaat. We proberen daarin keuzes te maken die voor kinderen en
leerkrachten te overzien zijn.
We snappen dat de kinderen niet de hele tijd achter de computer moeten werken. Dat is ook
zeker niet onze bedoeling. Meester Jaco heeft samen met zijn vakgenoten gekeken naar hoe
het 'bewegingsonderwijs' naar de huiskamer verplaats kan worden. Die tips zullen spoedig
voor de leerlingen beschikbaar komen. Wees niet bang, uw kinderen zullen niet in de lampen
gaan slingeren of iets dergelijks.
Daarnaast willen we kijken hoe we de kinderen feedback kunnen geven op hun werk. De
komende dagen zullen we in het team gaan verkennen welke mogelijkheden er zijn en onszelf
trainen, zodat we dat ook mogelijk kunnen maken. We snappen dat uw kind af en toe een
steuntje in de rug nodig heeft van de leerkracht, dus dat proberen we ook te organiseren.
Ik heb vandaag veel ouders mogen helpen bij het resetten van wachtwoorden, enz. Mocht u
nu nog problemen ondervinden met het inloggen, stuurt u dan een mail naar
w.kannekens@startblok.wsko.nl, ik zal er dan alles aan doen dat uw kind kan inloggen.
Op dit moment is er nog niet meer duidelijk over hoe de opvang voor ouders die in vitale
beroepen werken (Honselersdijk breed) geregeld gaat worden. Ik hoop daar de komende
dagen iets meer over te horen. Tot die tijd worden de kinderen op onze school opgevangen.
Voor ouders die leerlingen hebben in groep 8. De eindtoets die zou plaats vinden op 20 april
hebben we even opgeschort. We willen na deze 'thuiswerk periode' optimaal gebruik maken
van de tijd die we hebben. Wanneer we de eindtoets wel gaan houden, is op dit moment nog
niet bekend. Daarover later meer.
Dat zijn voor dit moment de laatste berichten. Ik probeer u in deze periode dagelijks rond dit
tijdstip op de hoogte brengen van belangrijke zaken.
Met vriendelijke groet,
Wilco Kannekens
directeur BS 't Startblok
P.S.
Mocht u ouders spreken die deze mailings niet ontvangen, laat hen dan even contact
opnemen met mij (w.kannekens@startblok.wsko.nl) dan probeer ik het op een andere manier
op te lossen. Alvast bedankt.

