Regels en routines

Nieuwsbrief 8, vrijdag 27 maart 2020
Beste ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen van Wereldwijs,
Het zijn rare dagen....we hopen dat jullie gezond zijn en een ritme vinden in de dagelijkse
bezigheden. Ook op school ontwikkelen we een ritme waarvan we hopen dat het voor de
leerkrachten en voor jullie thuis te behappen is. Maandagochtend hebben we met elkaar de
stand van zaken rondom het thuisonderwijs te besproken. We deden dat voor het laatst met
een kleine groep leerkrachten op school en de rest deed mee via GOOGLE meet. We
houden elkaar op deze manier op de hoogte en zorgen voor elkaar.
Thuisonderwijs
We zijn heel blij te merken dat het veel leerlingen thuis goed
werken. Knap gedaan allemaal! Mocht het nog niet helemaal
lukken, hopen wij dat het lukt het werk deze week op te pakken.
De leerkrachten volgen de leerlingen die digitaal werk maken.
Daarnaast bedenkt het team creatieve oplossingen om leerlingen te
helpen en daar zijn we blij mee!
Communicatie
De leerkrachten volgen de leerlingen en zijn te bereiken onder schooltijd: maandag t/m
donderdag van 8.30 tot 14.30 en woensdag van 8.30 tot 12.30. Het is dan ook de
bedoeling dat de leerlingen zoveel mogelijk binnen de schooltijden hun werk maken.
Vragen die later binnenkomen, beantwoorden de leerkrachten vaak de volgende dag.
De midden- en bovenbouwgroepen werken meer digitaal en krijgen feedback tijdens het
werken, de onderbouwgroepen niet. Dit maakt dat de vorm van communiceren er per groep
anders uitziet. In de onderbouw wordt bijvoorbeeld gebeld, in de midden- en bovenbouw
worden korte reacties op prikbord geplaatst en tussendoor berichtjes gestuurd.
Heimwee
We merken dat veel leerlingen de school missen. Vakantie is leuk maar...dit duurt wel lang!
We krijgen vragen als: 'Kunnen jullie a.u.b. weer open?' 'Ik mis de juf of de klas zo' en
'Wanneer mag ik dan uitdelen voor mijn verjaardag?', 'Ik ben 4, nou mag ik toch naar
school?’ Helaas...voorlopig even niet. We wachten de berichtgeving af. We hopen jullie snel
weer op school te zien!
Dinsdag neemt de regering het besluit over de scholen of ze wel/ niet gesloten blijven.
Structuur
Ter inspiratie een rooster, voor veel kinderen een houvast gedurende de dag.
‘Dit gaan we doen vandaag’:
9.00 Schoolwerk
10.15 even pauze, fruit en drinken
10.30 Schoolwerk
12.00 lunch
12.30 schoolwerk
+/-14.00 Klaar, tijd om te spelen!
Heel veel succes allemaal deze dagen!!

Avond4daagse verplaatst
Het was onvermijdelijk en jullie hebben er ongetwijfeld mee rekening gehouden: de
Avoind4daagse gaat niet door. Gelukkig heeft men nieuwe data gekozen: 15 t/m 18
september. We hopen dan weer “gewoon” te kunnen lopen.
Onze eigen Avond4daagse commissie heeft de inschrijfsite gesloten, met daarbij de
mededeling dat ook alle inschrijvingen tot nu vervallen! Er zijn nog geen betalingen gedaan,
dus dat gaat goed.
Agenda 2019-2020
Alle oorspronkelijk geplande activiteiten komen te vervallen. Denk aan schoolvoetbal,
schoolkorfbal, Eindtoets PO, theoretisch verkeersexamen.
Helaas ook de mooie paasviering die we vrijwel helemaal hadden voorbereid. We hopen dat
jullie thuis wel het Paasfeest kunnen vieren. Juist in deze tijd biedt Pasen de bemoediging
voor de wereld en dat hebben we harder dan ooit nodig.
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