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Corona en wat er allemaal gebeurd is vanaf 15 maart
En vandaag zitten we alweer in de tweede week dat we niet naar school kunnen. Nadat we zondag
15 maart te horen kregen dat we niet meer naar school mogen is er ontzettend veel gebeurd.
Dagelijks krijgen wij een update van het bestuur van Comprix. Hierin
worden wij op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen binnen
de drie gemeentes. Ook worden er succeservaringen gedeeld, waar
we mogelijk allemaal wat aan kunnen hebben. En wat relevant is voor
u als ouder/verzorger, sturen we door. Een prettig manier van
communicatie, waarbij de lijntjes kort blijven.
Op school hebben we allereerst zijn zo snel mogelijk afspraken gemaakt over de opvang van kinderen
van ouders die in de cruciale sector werken. Tot nu toe is daar een paar keer gebruik van gemaakt.
De afspraken over de opvang hebben we zo vlot mogelijk gecommuniceerd. Hierbij merkten wij ook
dat het voor iedereen zoeken is. De regelgeving veranderde vanuit de overheid; van beide ouders in
de cruciale sector die recht hadden op opvang, naar één van beide ouders. Dit zorgde voor
onduidelijkheid bij de ouders. We merken dat daar nu meer rust in is gekomen. Er is een schema
gemaakt van collega’s die op de verschillende dagen in de week stand-by staan voor opvang, dit
werkt goed.
Alle leerkrachten hebben hard gewerkt om het onderwijs zo goed mogelijk door te laten gaan.
Maandag 16 maart kon er voor ieder kind een pakketje van school op worden gehaald.
De kleuters krijgen elke dag een leuke opdracht/tips via Klasbord. Juf Wilmar en juf Anna verdiepen
zich momenteel verder in de mogelijkheden die ICT voor de kleuters biedt. Daar hebben zij ook
contact over met hun collega-kleuterjuffen. Als dit allemaal lukt, dan krijgt u daar bericht over!
In groep 3/4 gaat het lees- en rekenonderwijs flink door! Een dictee wordt nu ‘gewoon’ opgenomen,
zo kunnen de kinderen hun juffen ook nog even zien! Verder krijgen de kinderen instructiefilmpjes
van bijvoorbeeld rekenen, maar worden er ook leuke challenges gedaan! En natuurlijk gaan de
verjaardagen niet onopgemerkt voorbij!
In groep 5 t/m 8 hebben alle kinderen een Chromebook mee naar huis gekregen. Daar zijn we nu
extra blij mee! De leerkrachten hebben vorige week een webinar gevolgd, een online cursus, waarin
ze hebben geleerd hoe ze gebruik kunnen maken van Google Classroom en Google Meet. Hierdoor
ontstaat er een digitale klas en kan er ook met elkaar gepraat worden. Zo proberen we vaste
moment in de week in te bouwen, waarbij de kinderen elkaar ook even kunnen zien en horen! Groep
78 test het programma deze week uit en zoals het nu lijkt start groep 56 vanaf week 15.
We merken dat de kinderen, maar ook zeker de ouders, ontzettend hun best doen om een draai aan
deze nieuwe situatie te geven. We hebben ervaren dat de betrokkenheid van jullie allemaal enorm
groot is. Naast het thuiswerken ook eigen kinderen lesgeven en tussendoor het huishouden “even”
doen is een behoorlijke uitdaging. We willen dan ook benadrukken dat het behapbaar moet blijven
voor iedereen! We hebben enorm veel bewondering voor jullie inzet. We krijgen veel
reacties/foto’s/filmpjes van de activiteiten die er gedaan worden, dat vinden we super!
Voor nu wensen wij iedereen een goede gezondheid toe, pas goed op elkaar, houd 1,5 meter afstand
en doe jullie lieve kinderen de groeten van ons.
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GMR thema avond geannuleerd
met de huidige coronamaatregelen lijkt het ons verstandig om de thema avond van de GMR op
maandag 6 april op te schuiven. We hebben voor deze avond Lotte van der Goot van het CPS
uitgenodigd om met ons te praten over ouderbetrokkenheid. We gaan met Lotte in overleg voor een
andere datum en informeren jullie hier binnenkort over.
namens de GMR, Ageeth Bos
secretaris GMR Comprix
Oudercontact
Op dinsdag 7 april hadden we weer 10-minuten gesprekken gepland. Deze komen
zoals het nu lijkt te vervallen. We houden u op de hoogte over de verdere planning.
Geannuleerde activiteiten:
- 08-04-2020
- 15-04-2020 en 16-04-2020
- 17-04-2020
- 23-04-2020
-

04-05-2020

19-05-2020
20-05-2020
25 t/m27-05-2020

Schoolvoetbaltoernooi
De IEP Eindtoets groep 8
Koningsspelen
Feestelijke ouderavond groep 1 t/m 6 (Hier wordt, indien
mogelijk, een nieuw moment voor gekozen.)
Dodenherdenking
Alle activiteiten van de Veerkieker
Alle naschoolse activiteiten (NSA) van Buurtsportwerk
Praktijkexamen verkeer groep 78
Schoolkorfbaltoernooi
Schoolreis groep 3 t/m 8 (We zijn in overleg om samen te
komen tot een oplossing)

Agenda
Apr
10
13
21
25
27
29
Mei
4
5
10

Goede Vrijdag
Tweede Paasdag
Info nr. 9
Start meivakantie t/m 10 mei
Koningsdag
Anita Grunefeld jarig
Dodenherdenking (geen bijeenkomst!)
Bevrijdingsdag
Moederdag

NB. Wijzigingen voorbehouden
Opmerkingen t.a.v. de info kunnen worden gemaild naar info@obsdetrede.nl
Namens het team met vriendelijke groet,
Nynke van der Zijl

