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Nieuws van school

Beste ouders/ verzorgers,
Weer een week voorbij in deze corona jd en zoals u weet krijgen de kinderen de komende 3
weken op dezelfde manier les dan de afgelopen 3 weken. Inmiddels worden we met elkaar
steeds handiger in het gebruik van de digitale middelen en lukt het ons om via
Google MEET met iedere leerling contact te hebben. De afgelopen weken hebben we vooral
leerstof herhaald. De komende weken gaan we door met de leerstof.
De kinderen krijgen instruc e via Google MEET voor nieuwe leerstof van de eigen
leerkracht .
Ze krijgen alleen instruc e voor de basisvakken: rekenen, taal, spelling, (b egrijpend)
Lezen
De instruc es worden afgestemd op elkaar, zodat er geen problemen ontstaan
met instruc emomenten van verschillende groepen. Van de leerkrachten krijgt u de
jden wanneer er instruc e staat gepland voor een bepaalde groep.
Ze krijgen keuzeopdrachten , die ze vrijblijvend mogen maken. De kinderen werken
ongeveer 2 1/2 per dag.
De afspraken die al eerder gemaakt zijn blijven hetzelfde, tenzij het anders staat vermeld
in deze brief.
Vrijdag 10 april en maandag 13 april zijn de kinderen vrij. Dit i.v.m. het p aasweekend.
U bent even weer bijgepraat over de ontwikkelingen, maar blij er toch een vraag
onbeantwoord dat horen we dat graag. Tot slot wil ik u hartelijk bedanken voor de hulp en
medewerking in deze bijzondere situa e, want zonder uw inzet zou dit niet mogelijk zijn . Ik
wens iedereen een ﬁjn weekend en geniet van het weer de komende dagen. (in eigen tuin)
Met vriendelijke groet,
Annemie Pathuis
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