Regels en routines

Houten, 3 april 2020
Beste ouder(s), verzorger(s) en leerlingen van Wereldwijs,
Helaas…..jullie hebben het dinsdagavond kunnen zien en horen in de
persconferentie van premier Rutte: Wereldwijs blijft tot 28 april dicht.

We steken jullie een hart onder de riem: bekijk ons filmpje!
KLIK HIER!
Thuisonderwijs
Donderdagochtend hebben we met de leerkrachten digitaal overlegd om na te denken hoe we het
thuisonderwijs kunnen aanpassen en verbeteren aangezien dit langere tijd van kracht blijft. Hierbij
blijven we oog houden voor het feit dat ouders geen leerkrachten zijn en dat het programma haalbaar
moet blijven. Mail gerust de ervaringen wat betreft het thuisonderwijs naar de leerkracht, dan kunnen
we dit meenemen in het programma dat we nu aanbieden. Geen zorgen over eventuele
leerachterstanden zoals dit steeds vaker genoemd wordt in de media. We doen samen wat we
kunnen! Bedankt voor het harde werk thuis, door jullie als ouder(s) / verzorger(s) en de kinderen!
Zorgen
Nu de situatie langer duurt staan meer mensen onder druk. Er is wellicht een zieke in de familie,
ouders werken extra in de zorg, er zijn zorgen om een eigen bedrijf of een baan. Daarnaast zijn er
weinig mogelijkheden om er even tussenuit te gaan.
Contact met school
Maakt u zich zorgen over uw kind en/of de leerresultaten? De leerkrachten zijn bereikbaar van 8.30 tot
14.30, op woensdag van 8.30 tot 12.30. Mail gerust, de leerkracht belt dan, indien nodig, terug.
Centrum Jeugd en Gezin
Een andere mogelijkheid is bellen naar centrum jeugd en gezin 030-6392655 .
Het CJG in Houten is er voor alle ouders, verzorgers, kinderen en jongeren uit Houten. U kunt daar
terecht met vragen over opvoeden, opgroeien en de ontwikkeling van uw kind. Bijvoorbeeld vragen
over slapen, opstandig gedrag, problemen thuis.
Nederlands jeugdinstituut
Vanuit het Nederlands jeugdinstituut worden tips en informatie gegeven over het omgaan met de
nieuwe thuissituatie, praten met kinderen en ‘wat als de spanningen oplopen’. Mocht u behoefte
hebben aan meer informatie hierover klik dan door op de onderstaande links.
https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Tien-tips-in-het-omgaan-met-de-nieuwe-thuissituatie

https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Wat-als-spanningen-thuis-oplopen-door-coronavirus-ouders
Goed om te weten
René Tips (directeur) is op dit moment niet fit.
Om hem te ontzien neemt Jorike Mocking (adjunct-directeur) alle directietaken tijdelijk op zich.
Jorike is bereikbaar op het mailadres: jorikemocking@fluenta.nl
Pasen
In plaats van de paasviering op school, besteden we binnen het thuisonderwijs programma aandacht
aan Pasen. Elke groep vult dit op een eigen manier in. Bent u benieuwd hoe? Kijk mee met uw kind in
het lesprogramma van donderdag 9 april. Vrijdag 10 april is het goede vrijdag, maandag 13 april
2e paasdag, de kinderen zijn deze dagen vrij.
We wensen jullie, in deze bijzondere situatie, alvast goede paasdagen, veel succes, sterkte en
gezondheid toe!

