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Beste ouders/verzorgers en kinderen,
Dit hadden we twee weken geleden echt niet zien aankomen, dat de scholen plotseling moesten
worden gesloten vanwege het coronavirus. En hoelang dit gaat duren, eigenlijk weten we dat niet
zo goed.
Maar wat geweldig om te zien hoe dit bij jullie thuis wordt opgepakt. De kinderen zijn hard aan
het werk en wij, leerkrachten, hebben er ineens heel veel collega’s bij. Namelijk jullie!
Fijn ook dat we elkaar weten te vinden via de digitale snelweg. We onderzoeken ook
mogelijkheden om het gebruik van digitale middelen verder te verbeteren.
Het schoolwerk komt jullie kant op en dat wordt dan weer beantwoord met tal van leuke foto’s
uit al die ‘thuisscholen’.
Ik denk dat wij -en daarmee bedoel ik iedereen die aan onze school is verbonden- deze periode
samen goed kunnen doorkomen. Meer dan ooit is het motto van de school werkelijkheid: ‘Goed
onderwijs, dat maak je samen!’. Als team willen wij jullie enorm bedanken dat jullie dit zo goed
oppakken.
Samen blijven we ons best doen voor uw en ook een beetje onze kinderen.
Namens alle medewerkers van onze school,
Joost van Dijk

Een nieuwe school-app: Parro!
Momenteel heeft onze school de school-app van SchoolsUnited in gebruik. Hoewel
de app een aantal mooie functionaliteiten heeft, kleven er toch behoorlijk wat
nadelen aan. Nadelen die niet zomaar kunnen worden opgelost. Daarom zijn we
twee weken geleden met drie groepen een proef gestart met een andere school-app genaamd
Parro. De eerste bevindingen zijn zeer positief. De communicatie met ouders blijkt er veel beter
mee te regelen.
Omdat het een proef is, heeft nog niet iedere groep deze app. We gaan wel proberen om de proef
volgende week uit te breiden naar alle groepen zodat ook in de resterende groepen geprofiteerd
kan worden van de voordelen van de app. We houden u op de hoogte.

Ziekmeldingen van kinderen gaan gewoon door
Ook thuis kunnen kinderen natuurlijk ziek worden. Wilt u dit alstublieft wèl blijven doorgeven aan
ons? En ook graag als het weer is hersteld.
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Bibliotheek dicht
Helaas zijn ook alle bibliotheekvestigingen gesloten. In ieder geval tot en met 6 april. Maar om
leerlingen toch te blijven motiveren om te lezen, kunnen jullie onderstaande tips gebruiken:
- Nog een (bibliotheek-)boek thuis? Zorg dat je elke dag minimaal een kwartier leest. Want doe je
dit elke dag, dan lees je 1 miljoen woorden waarvan je er 1500 aan je woordenschat toevoegt.
- Vraag iemand je voor te lezen. Als ouders thuis zijn, kunnen zij dat natuurlijk doen. Maar anders
een andere volwassene of een broer/zus. Dit is ook weer goed voor zijn/haar technisch lezen.
- Geen voorlezer in de buurt? Ga
naar https://www.debibliotheekhaarlemmermeer.nl/lezen/digitaal/prentenboeken/, log in met
jouw bibliotheekgegevens en laat je GRATIS voorlezen via 'De Voorleeshoek' (t/m 10 jaar),
Bereslim (t/m 6 jaar) en Wepboek (t/m 6 jaar).
- Luisteren naar mooie boeken kan ook via de GRATIS Luisterbiebapp. Voor alle leeftijden!
Inloggen kan met jouw Bibliotheekgegevens.
- Liever wat hulp bij het lezen? Via Yoleo kun je gratis boeken lezen, die worden voorgelezen en
waarbij je kunt meelezen. Met een bewegend balkje weet je precies waar de voorlezer is. Je kunt
hier gratis gebruik van maken. Log je in met je Bibliotheekgegevens, dan heb je leuke en handige
extra's!
Hopelijk houden we de kinderen ook aan het lezen.

Hoe houden we contact en waar kan ik met vragen terecht?
Nu ouders/verzorgers zelf met hun kinderen aan de slag zijn, kan dat behoorlijk wat vragen
opleveren. Het schooltelefoonnummer is doorgeschakeld naar het telefoonnummer van Joost van
Dijk. Prima voor algemene vragen, maar niet voor een toelichting op de lesstof. Deze kunnen per
mail aan de leerkracht worden gesteld.
De leerkrachten zorgen er ook voor dat ieder gezin ten minste één keer per week wordt opgebeld
om te vragen hoe het gaat.

Uitbreiding digitale toepassingen
Kinderen zijn gewend om te werken met programma’s in Zuluconnect. In die omgeving zit ook een
programma genaamd Teams. Dit programma wordt klaargemaakt om online live verbindingen
met de klas tot stand te brengen. Volgende week gaan de leerkrachten al proberen om zo live een
les te gaan geven. Houd in de gaten of de kinderen voor zo’n moment worden uitgenodigd.
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