Beste ouders/verzorgers,

Inmiddels zit week twee er bijna op. Een week waarin ook in Bennekom bij verschillende gezinnen
Corona is geconstateerd. Laten we hopen dat de klachten zo beperkt mogelijk zijn en dat ze snel gaan
herstellen.
Aanstaande dinsdag wordt waarschijnlijk duidelijk hoe we na 6 april verder zullen gaan. Als team
hebben we vandaag besloten om dat besluit niet af te wachten en ons voor te bereiden op een
langere periode dat we het thuisonderwijs verzorgen.
Vandaag wil ik u informeren over een aantal zaken.
•

•

•

•

We zijn bezig met de voorbereiding van een nieuw uitlevermoment voor het huiswerk en
materialen. Dit zal hoogstwaarschijnlijk op woensdag 1 april zijn. We moeten daar nu wel
rekening houden met strengere eisen vanuit het RIVM om dit mogelijk te maken. Maandag
of dinsdag zullen we u hier nader over informeren.
Deze week hebben we in de groepen 6,7 en 8 voor het eerst ervaring opgedaan met een
“vergadering” met Teams. Het was leuk om als groep zo online bij elkaar te komen en elkaar
te zien en te horen. Volgende week gaan we in deze omgeving de eerste instructies geven.
Normaal bieden we op school in en buiten de groep veel extra ondersteuning aan. Vandaag
hebben we afgesproken dat we dit daar waar mogelijk ook willen gaan oppakken. We zullen
dit wel altijd eerst afstemmen met u als ouders en beseffen ons dat het in sommige gevallen
nu niet mogelijk is.
De afgelopen week hebben we respectievelijk 9, 13, 4, 9 en 6 kinderen opgevangen.
Komende week lijkt dit aantal iets toe te nemen. Dit komt waarschijnlijk omdat beroepen van
ouders eerst niet maar later wel gerekend worden bij de vitale beroepen.
Omdat we steeds meer online informatie, foto’s en filmpjes aan het delen zijn is het goed om
hier ook goede afspraken over te maken met elkaar. Vanuit SKOVV is een document
opgesteld dat op alle scholen met ouders wordt gedeeld. Komende week zullen we ook voor
leerlingen een document op gaan stellen.

•

•

Regelmatig komen er kinderen van school en uit de buurt op het schoolplein spelen. Om alle
risico’s zoveel mogelijk te beperken wil ik u vragen om het schoolplein niet te gebruiken. We
zullen dit komende week ook in een brief aan de buurt kenbaar maken.
We maken inmiddels met ouders en leerlingen gebruik van het sturen van berichten vanuit
Social Schools. Daarnaast krijgen leerkrachten ook veel foto’s, filmpjes en allerlei leuke
ideeën gemaild. Om deze berichtenstroom iets meer te kanaliseren gaan de groepen 1 t/m 4
het portfolio van Social Schools gebruiken. Zo komen alle aangeleverde spullen van een
leerling mooi bij elkaar te staan. We vragen jullie vanaf nu daar alle leuke foto’s en/of
filmpjes te plaatsen die jullie ons willen laten zien. Dan is het voor ons per kind overzichtelijk
en kunnen jullie als ouders ook per kind je foto’s terug zien.
Hierbij is het handig om de volgende stappen te volgen:
1) Open de social school app
2) Ga naar portfolio (dit kun je onderaan je app vinden bij het 2e pictogram.
3) Kies voor de optie maak werkbladbericht
4) Plaats hierin je foto of filmpje.
Leerkrachten kunnen hierop reageren. Duo-leerkrachten kunnen dit beide zien. Als beide
ouders in de app zitten kun je ook van elkaar zien wat er geplaatst wordt.

•

Van de leerlingen in de groepen 6,7 en 8 wordt verwacht dat ze van maandag t/m vrijdag
dagelijks kijken of er nieuwe berichten staan in Social Schools.

•

De afgelopen weken waren ook hectische weken voor alle teamleden. Om ervoor te zorgen
dat ook zij de komende periode goed doorkomen hebben we met elkaar afgesproken dat het
belangrijk is om het werken zoveel mogelijk te beperken tot de dagen dat ze normaal ook al
aan het werk zijn. Ik wil u als ouders vragen dit te respecteren. Daarnaast doen we er alles
aan om zo goed mogelijk met ouders en kinderen te communiceren. Ik verwacht echter niet
van een leerkracht dat ze 24/7 bereikbaar zijn en ook in de avonduren antwoord geven op
alle vragen. We moeten samen werken aan een goede balans. Alvast bedankt.

•

Via een apart bericht in Social Schools zal ik informatie met u delen van een Bennekoms
initiatief om te kijken of we er samen voor kunnen zorgen dat we voorkomen dat mensen in
een isolement terecht komen of dat we op een andere manier toch kunnen helpen om deze
crisis samen draaglijk te maken.
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