Corona
2.5.

IN DEZE BRIEF
PG. 1
We missen jullie!

PG. 2
Na de lockdown

Wachten duurt erg lang, als je niet weet hoe lang je nog moet wachten.

WE MISSEN JULLIE!

Hebben jullie het kaartje gevonden in de brievenbus? Wij missen jullie!
Wie mis jij? Het extra kaartje mag je versturen naar degene die jij mist. Je hoeft
alleen het adres nog maar op het kaartje te schrijven.

We hebben het er allemaal een beetje moeilijk mee dat we niet weten wanneer we elkaar weer op school kunnen
zien. Veel kinderen vinden deze onduidelijkheid lastig. Ook voor ons is deze onduidelijkheid lastig. We volgen het
nieuws, maar we hebben echt geen idee hoe lang de lockdown nog gaat duren. Voor nu hopen we elkaar weer
op 8 februari te zien. Hopelijk weten we begin volgende week meer!
We moeten ons best doen om de reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken. Daarom hebben we iedereen toch
voor meerdere weken werk meegegeven. Om te voorkomen dat spullen kwijtraken mag je de werkboekjes die vol
zijn of de boeken die je niet meer nodig hebt inleveren op school.
We hebben vanochtend een herinnering gemaild aan gezinnen die de vragenlijst veiligheidsbeleving nog niet
hebben ingevuld. We hopen dat zo veel mogelijk vragenlijsten voor 31 januari ingevuld worden. Dit kost 10
minuten van uw tijd. Een aantal van u heeft gereageerd dat ze met reden de vragenlijst niet invullen. Omdat de
vragenlijsten anoniem zijn heeft wel iedereen de herinneringsmail ontvangen.
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Thuiswerken
KIJKJE BIJ DE JUF/MEESTER THUIS
Door het beeldbellen komen we nu elke schooldag een beetje bij jullie in
huis kijken. Jullie kijken ook bij ons mee op de zolderkamer (nee, die is nog
steeds niet opgeruimd) en mee in ons gezinsleven. Toch zien jullie niet
altijd alles. Wisten de kinderen uit groep 1-2 bijvoorbeeld dat juf Kirstie
aan het dansen was op de Snollebollekes met haar sloffen aan? Hier nog
een aantal foto’s van ons terwijl we aan het thuiswerken zijn.
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WELK FILMPJE VOND JIJ HET BEST?
In de weektaak staan elke dag één of meer instructiefilmpjes die wij
zelf opnemen zodat de kinderen zoveel mogelijk de lessen
zelfstandig kunnen maken met de uitleg zoals ze die gewend zijn.
Ook kunnen we op die manier op afstand een dictee afnemen als we
tijdens het groepsmoment andere dingen bespreken. Soms zijn we
na een dag filmpjes opnemen erg gaar… Misschien is dat wel eens
te zien in een filmpje. We zeggen of doen dan rare dingen. Soms
doen we ook wel expres een beetje raar. Nu willen we iedereen mee
laten genieten. Daarom zetten we in de volgende corona nieuwsbrief
(hopelijk de laatste) de link naar de filmpjes waar het meest op
gestemd is.
Welk filmpje of groepsmoment van je eigen juf of meester vond jij tot
nu toe het leukst of heb je om één of andere reden goed
onthouden? We willen iedereen van die filmpjes mee laten genieten
en daarom kan iedereen op het leukste filmpje van jouw eigen juf of
meester stemmen. Hoe doe je mee?
Je kunt tijdens het individuele belmoment aan je eigen juf/
meester doorgeven welk filmpje jij het leukst vond; of
Je stuurt een mailtje
naar directie.kubus@catent.nl met daarin de groep, de datum en
de les/groepsactiviteit. Bijvoorbeeld groep 3, dinsdag 5 januari,
rekenen.
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