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HET IS STIL IN SCHOOL

Afgelopen maandag en dinsdag hebben wij op school allerlei voorbereidend werk gedaan om op woensdag
onderwijs te kunnen aanbieden aan de kinderen. In groepjes van leerkrachten is er bedacht wat wel en
wat niet als (t)huiswerk kon worden aangeboden. Tegelijkertijd kwam de vraag natuurlijk hoe we het werk
bij de kinderen kunnen krijgen.
Daarnaast speelde het punt van de informatievoorziening richting de ouders en het organiseren van de
opvang van de kinderen op school van ouders die in de vitale beroepen werken en geen mogelijkheid
hebben voor opvang elders.
Maandag werd op school ingevuld door het nadenken over hoe en wat en het klaarmaken van de
onderwijspakketten om alles dinsdag te kunnen versturen of te bezorgen. Zowel de inhoud van het werk
als de manier van bezorgen verschilt per jaargroep. We hebben royaal gebruik gemaakt van de digitale
weg, al is er in bepaalde jaargroepen ook een tasje met leermiddelen thuisbezorgd.
En dan de woensdag waar alles operationeel moet zijn. Voor ons op school ook spannend of alles zou
werken, hoe ouders en kinderen het oppakken, hoeveel vragen en problemen wij zouden tegenkomen.
Uiteraard zijn we die tegengekomen. Soms kon het direct worden opgelost, soms duurde het even wat
langer. Bij ieder hebben we begrip ervaren.
En hoe verder?
Geen idee. Ontwikkelingen volgen elkaar op. Er komen nieuwe berichten, andere signalen, suggesties etc.
Ik zet er enkele op een rij.
Algemeen:
Er is vanuit de gemeente Staphorst noodopvang georganiseerd voor kinderen van ouders die werken in de
vitale beroepen. Op de website van de gemeente is een link te vinden met de meest gestelde vragen en
een telefoonnummer (0522 46-7400). Hannie Burcksen (06-53264422) of Petra van Eekeren (0522467408) zitten voor u klaar.
Zoals de regering al aangaf: punt 1 is de volksgezondheid, punt 2 is de volksgezondheid en punt 3 is de
volksgezondheid. Daarna de rest en het andere. Wees attent op de sociale contacten. Vermijd ze en/of
neem afstand tot elkaar.
Bekende regels: handen wassen, hoesten in de elleboog, papieren zakdoekjes gebruiken blijven van
kracht. Eigenlijk altijd al, maar nu in het bijzonder.
Vanuit school:
In het kader van de beperking van de sociale contacten zijn er altijd collega’s aanwezig, maar niet elke
dag alle collega’s. We werken in een soort ‘ploegensysteem’. Daarom de vragen graag via de mail. Alle
collega’s zijn daarmee altijd te bereiken in de uren tussen kwart voor 9 en half 4 m.u.v. de woensdag (12
uur) en de vrijdag voor de onderbouw (ook 12 uur).
De leerkrachten denken na over eventuele aanpassingen en/of komen met nieuwe suggesties. Ik adviseer
dan ook dringend om de Parro app in de gaten te houden als ook de mail.
Mochten er algemene vragen zijn, dan kan dat via het schoolnummer.
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Toekomst
Geen idee hoelang een en ander gaat duren. Wij volgen het nieuws en de instructies van de overheden,
het RIVM en/of de GGD. Belangrijke zaken zullen we delen.
Discussiepunt: Is het nu tot 6 april of t/m 6 april?? Geen idee! We kijken op dit moment ongeveer per dag
hoe de ontwikkelingen zijn.
Thuis
We krijgen veel positieve berichten vanuit de thuissituatie. Door middel van enkele foto’s zien we dit
bevestigd. Kinderen willen graag regelmaat en weten wat ze te verwachten hebben (de meeste
volwassenen trouwens ook). Daar hoort een dagindeling bij met ook ruimte voor een pauze, spel, een
gezamenlijke activiteit en een knutselwerkje of iets dergelijks. Een tip om mee te geven.
Tot slot
Laten we met ons allen doen wat in ons vermogen ligt. Het niet opzoeken van, maar realistisch omgaan
met de situatie. We moeten onze eigen verantwoordelijkheid pakken en het vertrouwen hebben dat op
enig moment het virus onder controle komt.
Als dit punt bereikt is, is het niet meer stil in school. Ik verlang weer naar deze reuring.
Vriendelijke groet,
Aldert Dijk

PARRO

Helaas lukt het niet bij eenieder even goed en soms zelfs helemaal niet, een goede verbinding te hebben
door middel van de Parro app. Er zijn in sommige klassen ook app groepen zoals bijvoorbeeld een moeder
app of een vriendinnen app. Misschien is het handig om elkaar even te bevragen als er een Parro vanuit de
school gegaan is. Als een Parro appje niet aankomt, merken wij dat niet en de ontvanger weet het niet.

GOED BEZIG!

De kleuters zijn thuis druk met de opdrachtjes die ze hebben gekregen van de juf. Ze zijn lekker aan het
knippen, plakken, kleuren en verven! Erg leuk om te zien!
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