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AGENDA
10 april
13 april
25 april t/m 10 mei
10 mei

Goede vrijdag: kinderen vrij, geen (t)huiswerk
2e paasdag: kinderen vrij, geen (t)huiswerk
Meivakantie
Moederdag

Datum ophalen weektaken
We hebben de afgelopen periode elke maandag de weektaken uitgedeeld aan alle kinderen van onze
school. Op de weektaak die vandaag is uitgedeeld is te zien dat wij hebben gepland tot en met
woensdag 8 april. Dit kan voorbarig zijn want misschien mogen wij maandag 6 april wel weer gewoon
naar school, maar als dit niet het geval is dan zien we de kinderen graag woensdag 8 april tussen 11.00
uur en 12.00 uur bij het raam van de bovenbouw.

Teams
Wij zijn sinds een week gestart met Teams. Fijn dat alle kinderen een account hebben en zo actief
hiermee aan het werk zijn. Wij merken dat het misschien handig is om over het gebruik toch wat regels
af te spreken.
Op maandag en vrijdag gaat de onderbouw om 9.15 uur en de bovenbouw om 9.30 uur videobellen met
de hele klas om te horen hoe het met iedereen gaat. Tenzij er een andere dag wordt aangegeven door
de leerkrachten in de groeps-chat. Het is de bedoeling dat alle kinderen van zowel de onderbouw als van
de bovenbouw meedoen aan deze videogesprekken. Ook willen wij dan alle kinderen kunnen zien, dus
camera’s aan.
Om de gesprekken makkelijk te laten verlopen leidt de leerkracht het gesprek. De leerkracht dempt alle
kinderen en geeft ze om de beurt de opdracht om hun microfoon aan te doen. Zodra ze aan de beurt
zijn geweest zetten ze zelf weer hun microfoon uit.
Af en toe proberen kinderen ons te videobellen. De afspraak is dat wij de kinderen bellen en als ze
contact willen, dan kunnen ze dat vragen via de chat.
Wil iedereen nog even denken wanneer welke leerkracht werkt. De leerkrachten die normaal voor de
klas staan, zitten dan actief achter hun computer.
Willen jullie deze regels thuis met de kinderen doornemen, alvast bedankt.

Schoolkamp
Helaas hebben wij net bericht gekregen dat de kampeerboerderij gesloten blijft tot 1 juni. Ons geplande
kamp kan dan dus niet doorgaan. Wij horen deze week of dit op een ander moment wel door kan gaan
of dat wij dit helemaal anders moeten organiseren.

Activiteiten
De meeste activiteiten zijn tot in ieder geval 1 juni geannuleerd.
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