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Nieuws van de directie
UPDATE in verband met het Coronavirus
Beste ouders/verzorgers, kinderen en medewerkers,
Samen slaan we ons door het tijdperk dat door het Coronavirus gekenmerkt
wordt heen. Prachtig dat ik contact kan onderhouden via het internet. Dat het
mogelijk is dat de berichtjes binnen komen en weggaan via Parro, What’s app,
Hangout team, email enzovoort. Tof dat ik met ons hele team via videobellen kan
vergaderen.
Tegelijkertijd besef ik iedere dag dat ik vooral de gewone dingen enorm mis: De
stemmen van kinderen in onze school, het vrolijke goede morgen of tot morgen
bij de schooldeur. De kinderen die vol enthousiasme vertellen dat ze iets nieuws
hebben geleerd, zich iets eigen gemaakt hebben en daar terecht trots op zijn. Ik
hoop dat ik, jullie en wij deze kleine dingen weer snel gaan ervaren. In de
tussentijd zijn wij binnen Optimus altijd alert op de berichten van het kabinet.
Zijn wij binnen onze stichting ook aan het nadenken over het hoe en wat als de
scholen weer (gedeeltelijk) open mogen. Op het moment dat hier duidelijkheid
over komt dan zal ik u daar zo snel als mogelijk over berichten. Totdat het zo ver
is hoop ik dat iedereen op zijn eigen manier en rekening houdende met de
richtlijnen van onze overheid door deze moeilijke tijd heen zal slaan. Want een
ding is zeker er komen weer betere tijden.
Met vriendelijke groet,
Michel van der Kraan directeur.
Thuiswerken in de schoolomgeving, ook in de vakantie
Vanaf komende maandag 20 april start de meivakantie.
We horen van verschillende gezinnen dat de structuur die thuis aangeboden
wordt fijn werkt voor de leerlingen en hun ouders.
De leerkrachten gaan de vakantie gebruiken om de periode na de vakantie voor
te bereiden en ook zelf even afstand te nemen van het afstandsonderwijs.
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Dat betekent dat de leerlingen voor de komende twee weken vakantie GEEN
papierwerk meekrijgen van school. Natuurlijk mag het werk dat niet is gemaakt
in de afgelopen twee weken gewoon worden afgemaakt tijdens de vakantie.
Ook is het prima dat kinderen inloggen in de vakantie om online aan de slag te
gaan, echter zal dit zelfstandig of met uw hulp moeten gebeuren. De
leerkrachten zijn tijdens de vakantieperiode niet online beschikbaar via Hangout
Meet.
Kinderen kunnen blijven werken in de online programma’s (zoals Snappet, Squla,
leestrainer, spelling oefenen etc.) waar ze ook de afgelopen periode al in gewerkt
hebben.
Zijn er dringende vragen, of is er sprake van een noodsituatie dan kunt u de
leerkracht of de directie natuurlijk altijd mailen. We denken graag met u mee,
ook in de vakantie!

EXTRA VAKANTIE BIJLAGEN VOOR THUIS
Bij dit extra Prikbord sturen wij ook enkele extra vakantie bijlagen mee voor
thuis. Veel plezier ermee.
•
•
•

Complimenten Bingo
Voetbalverhalen lees- en luistertips
Thuisblijf versie spelkaarten Koningsdag 2020
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