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WAT EEN WEEK…
Het t Is vrijdag….wat een onwerkelijke week hebben we achter de rug!
Soms heb je haast het gevoel dat je droomt, nou ja…een heel nare droom dan. En ik hoop
van harte dat het niet lang hoeft te duren, voordat we weer wakker kunnen worden….maar
helaas hebben we daar voorlopig nog geen antwoorden op.
Op school voelt het vreemd: lege gangen, geen vrolijke kinderstemmen, geen leerruis of
gezang….het is oorverdovend stil. Een vreemde gewaarwording.
En aan de andere kant de enorme drukte!! Voor u als ouder/verzorger om de week rond te
breien en te laveren tussen: thuis zijn met de kinderen, werken, oppas regelen (indien
nodig) en dan ook nog voor ‘juf of meester te spelen’ en de kinderen te begeleiden met
hun (t)huiswerk. We beseffen ons dat er op ouders een énorm beroep wordt gedaan, we
hebben er in onze privésituaties ook mee te maken.
Als team hebben we héél hard gewerkt om al het (t)huiswerk goed op te zetten. Dat was
echt wel even bikkelen, maar het saamhorigheidsgevoel is enorm. En op digitaal gebied
hebben we met z’n allen ook mooie stappen gemaakt.
En dan de kinderen, om wie het allemaal draait, zij kregen ook ineens te maken met grote
veranderingen in hun week. Voor veel kinderen staat de school gelijk aan hun leven, en
dat valt dan ineens weg! Dat is raar…en wennen…maar hopelijk kunnen we elkaar toch
op digitaal gebied een beetje vinden (o.a. via de padlets, Newsfeed).
Mocht u ervaren dat het thuis heel moeizaam verloopt en heeft u behoefte aan hulp en/of
tips, dan staat onze Jeugdcoach Op School (JOS-ser) klaar om u hierbij te helpen (zie het
andere bericht in de bijlage).
Komende woensdag 25 maart is het WISSELDAG! Tussen 8.30-12.00u is het de
bedoeling dat de kinderen hun gemaakte werk inleveren (weer in de lange gang,
binnenkomst via de voordeur) en daarnaast ligt het nieuwe werk voor hen klaar! Dit geldt
overigens alléén voor de kinderen van groep 1 tot en met 7. Vanaf komende week zal
groep 8 niet meer met een huiswerkboekje werken.
Voor alle groepen is er daarnaast ook het digitale werk (Basispoort, Squla en voor groep
8: Snappet).
Terugblikkend op deze eerste ‘thuisweek’ wil ik u als ouders
bedanken voor het meeleven en het vertrouwen in de
school! En ben ik heel trots op het team van Boterdorp!
Ik wens u allen een goed weekend toe, waarin we (evt.
naast werken) een beetje mogen bijkomen en energie op
kunnen doen voor de tweede thuisweek!
En mochten er vragen of onduidelijkheden zijn, weet ons te
vinden via de leerkracht, ict-er of directie!

