Nieuwsbrief
April, coronatijdperk

Voor u ligt de nieuwsbrief van April. Wij wensen u veel leesplezier!

AGENDA
April

De school is dicht……We zitten met z’n allen thuis. Daar wordt druk
gewerkt aan van alles…..
En daarom begrijpt u dat we van alles hier in de agenda hadden willen
zetten…….maar hij blijft nu leeg……..

TROTS
Trots zijn we! Op de kinderen! Wat een ijver zien en horen we! Op afstand geven we tips en opdrachten
en de kinderen maken hier veel gebruik van.
Op de ouders! Wat een inzet vragen wij van jullie en wat doen jullie het goed!
Op ons team! Dat we dit op afstand van elkaar zo neer kunnen zetten!

OPROEP! WAT IS JOUW VERHAAL?
Beste ouders en kinderen.
"Wat telt écht" is het motto van Gearhing. Dat is de basis van alles wat we doen voor uw kind op onze
school. Waarvan je zegt; “Kijk..., dat telt echt!”.
We zijn op zoek naar uw verhaal, anekdote, foto, gedicht of tekening over "Wat telt écht!”. Wat telt echt
voor uw zoon of dochter? Vraag uw kinderen wat zij belangrijk vinden, misschien kunnen ze dat zelf al
opschrijven of een tekening maken. We lezen ook heel graag wat u belangrijk vindt. “Wat telt écht” voor
u? Nu is het daar zeker de tijd voor. Deel dat met ons (natuurlijk mag dat anoniem).
Stuur uw bijdrage op naar verhalenbrievenbus@gearhing.net
Al deze verhalen willen we gaan delen de komende tijd #delenislief

🚨 WTE verhaal/anekdote
📨 Mailen naar: verhalenbrievenbus@gearhing.net

Lieuwkemastraat 67, 8754 BL Makkum, 0515 – 232070
www.obspopulier.nl – populier@gearhing.net

Nieuwsbrief
April, coronatijdperk

HARTELIJKE GROETEN
Ook van juf Pleunie en juf Connie (GVO) krijgen jullie allemaal de hartelijke groeten. Juf Pleunie had zelfs
een filmpje gemaakt (helaas al verlopen) en ook juf Connie heeft digitaal een familiewerkboekje
gestuurd. (bijgevoegd).

RUSTIG AAN
We hebben allemaal gedurende deze weken een nieuw ritme/structuur geprobeerd te zoeken.
Bij de meeste is dit goed gelukt. We willen ook tijd besteden aan de verwerking van dit alles. Het doet
veel met ons allemaal.
Daarom zullen we dit na de paasdagen concreet maken. De dagtaken worden wat korter en er zullen
meer keuzeopdrachten via een vaste site beschikbaar komen.
De link voor groep 1-2 is https://ot2.yurls.net/nl/page/1098007
De link voor groep 3-8 is https://ot2gearhing.yurls.net/nl/page/1101193
Deze pagina’s zijn gemaakt door de leerkrachten van De Meiboom, De Pipegaal, De Populier en De
Skulpe (Onderwijsteam 2 van Gearhing) en wordt regelmatig aangevuld.
Op deze website vinden jullie verschillende activiteiten, die de kinderen kunnen doen gedurende de tijd
dat de school gesloten is.
Deze activiteiten zijn aanvullend, je mag ze doen als je zin hebt in iets extra’s, maar het hoeft niet!
Wij begrijpen namelijk heel goed dat de kinderen na de reken- en taaltaken die jullie elke dag maken
iets anders willen doen.
Ook zijn de juffen op de schooldagen na de Pasen aanwezig via de chat, telefoon of beeldbellen tussen
9.00-12.00, zodat zij in de middag toekomen aan andere bezigheden.

FEESTDAGEN
Wat hadden we deze maand(en) met zijn feestdagen anders in gedachte. Himmeldei, juffendag,
koningsspelen etc. En moederdag komt eraan…..
We hopen stiekem dat de VADERS een momentje vinden om met de kinderen iets te bedenken/maken
voor de allerliefste moeders, zodat ze deze dag nooit meer zullen vergeten……..
Voor ideeën kunt u terecht op de yurlpagina van uw groep.
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ZOOM
Geregeld maken wij een video verbinding met onze leerlingen zoals u weet, met de Zoom applicatie. Er
is kritiek op Zoom omdat het niet volledig voldoet aan de privacy regelgeving van Europa. We hebben
ons georiënteerd op andere video applicaties van Google (Meet) en Microsoft (Teams). We kwamen tot
de conclusie dat Zoom toch wel de meest geschikte applicatie is voor ons ter ondersteuning van het
thuisonderwijs. Met Zoom kunnen we namelijk de hele groep in beeld krijgen, en dat is wel zeer
wenselijk de komende periode.
Bekend is dat Zoom haar uiterste best doet te voldoen aan privacy regels en intussen ook aanpassingen
heeft gedaan. Onze leerlingen werken op de school ipad en zonder een persoonlijke account, de
deelname in de videobijeenkomst is anoniem. Als team zien wij vooralsnog geen onnodige risico’s om
verder te gaan op de ingeslagen weg met Zoom. Heeft u vragen hierover, neem dan gerust contact met
ons op.

INFO THUISONDERWIJS
•
•
•

https://www.volkskrant.nl/de-gids/opvoeden-hoe-je-voorkomt-dat-thuisonderwijs-een-bron-van-stresswordt~baaf4dc3/
https://www.jsw.nl/orientatie-mens-wereld/kinderen-in-coronatijd-neem-tijd-geef-tijd/
https://slo.nl/thuisonderwijs/kwaliteit-thuiswerk/

BIEBNIEUWS
De bieb heeft nieuwe informatie over het uitlenen van boeken.
https://www.bmf.nl/home/afhaalservice.html

Met vriendelijke groet,
Team OBS De Populier
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