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BERICHTEN 15                                           10 april 2020 

 

Kalender: 
 

 

 

n.b. 16 april a.s. zal de incasso plaatsvinden van de 1e termijn van de ouderbijdrage 

 
Nieuws van de directie: 
Vorige week kreeg u een mail  van mij naar aanleiding van de 
verlenging van de maatregelen. Hoewel we het allemaal zagen 
aankomen, merk je toch dat iedereen zich even moet 
herpakken; “Oké, dit gaat dus nog even langer duren…”. 
Inmiddels zijn we ruim een week verder en is er alweer een 
batterij nieuwe lesjes en opdrachten geplaatst, zijn er nieuwe 
werkpakketten uitgedeeld en zijn er groeps- en individuele 
hangout-momenten geweest. Elke dag worden we vaardiger in 
het geven van “onderwijs op afstand”. Er wordt dagelijks overlegd tussen de leerkrachten binnen onze 
school en we leren veel van elkaar. Daarnaast helpen scholen elkaar ook en wordt er veel informatie 
gedeeld. Het is wat dat betreft een bijzondere tijd waarin in onderwijsland een enorme ontwikkeling 
plaatsvindt.  

Als directeur ben ik verantwoordelijk voor de school: voor het 
onderwijs en het welzijn van de kinderen en natuurlijk ook voor het 
welzijn van mijn team. Normaal gesproken wordt er al keihard gewerkt 
door iedereen, maar nu worden er meer uren dan ooit gedraaid. 
Iedereen werkt vanuit huis en er is dus geen fysieke afstand tot het 
werk. Hierdoor sta je al snel de hele dag “aan”. Het is belangrijk dat we 
zeker ook in deze tijd een balans vinden tussen werk en privé. Na 4 uur 
online werken met de kinderen in de classroom, moeten de 
leerkrachten echt uitloggen. Ik weet dat dat voor veel leerkrachten 
moeilijk is, want ze willen de kinderen zo graag helpen. Echter, na het 
“klassenwerk” begint bij hen nog het voor- en nawerk; werk van de 
kinderen bekijken, nieuwe lesjes bedenken en opdrachten plaatsen. 

Zoals ik u al eerder liet weten, begrijpen wij ook heel goed, dat het ook 
voor u als ouders een zeer intense periode is. Inmiddels hebben de 
meeste gezinnen waarschijnlijk hun ritme gevonden. Het is voor 
kinderen fijn om een vast dagritme te hebben met werkperiodes en 
pauzemomenten, net zoals zij op school hebben. Als het moeilijk is, om 

een goed ritme te vinden, schroom dan niet om contact op te nemen met de leerkracht. Zij kunnen 
helpen en individuele afspraken met uw kind maken.  

Maandag 13 Dinsdag 14 Woensdag 15 Donderdag 16 Vrijdag 17 
2e paasdag     

Maandag 20 Dinsdag 21 Woensdag 22 Donderdag 23 Vrijdag 24 
  Juffenverwendag! 

(Onderbouw) 
Studiedag 5 
Kinderen vrij 
Berichten 16 

Meivakantie  ( t/m 8 mei  
11 mei weer “naar school” ) 
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Natuurlijk is het belangrijk dat de kinderen zich op cognitief 
gebied ontwikkelen, maar bovenal staat het welbevinden van 
elk kind. Via de volgende link https://ouders.lesopafstand.nl/ 
kunt u veel goede informatie vinden over hoe u uw kind kunt 
begeleiden. Ook geeft de site adviezen die u kunnen helpen 
om deze periode goed door te komen, zoals de lat niet te hoog 
te leggen, ook de tijd te nemen voor ontspanning en 
accepteren dat niet alle dagen productief zullen zijn. Het is 
absoluut de moeite waard om deze site te bekijken! 

 

Het team wenst u mooie, gezonde en heel 
fijne Paasdagen toe! 

 
 

Nieuws uit de Onderbouw: 
Wij hebben allemaal zoveel werkjes gekregen in onze digitale klas dat het te veel is om van elk 
kind iets te laten zien. We genieten enorm van al die foto's, filmpjes en werkjes. 
Waarschijnlijk missen jullie de "echte" klas net zoals wij dus sturen we 
daar maar wat foto's van. Ook om nog even na te genieten van het thema 
Suriname. 

 

Nieuws uit de Middenbouw: 
 
Cijfer- en letterkunst van Lara en Pippa 
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corona verhaal  (door Liv) 

Ik ging met mijn zusje lopen, met een hele grote stok! 
En die stok was 1,5 meter afstand natuurlijk! En ik had een 
vragen lijst met allemaal vragen. 
Ik had een liv’s  corona-journaal en die grote stok was de 
microfoon.    
 
Ik was langs mijn oma en opa geweest en Maroh, Izai, 
Milee, tante Nanette en oom Jeroen.  
Ik had 18 vragen zo als: wat ga jij  doen na het corona? &  
hamster jij? & wat mis je het meest? 
En tante nanette’s werk ging nog door en ze moest juist 
harder werken dan normaal! 

 
De scholen die zijn dicht en dat vind ik heel jammer. 
 
Ik mis al mijn vriendinnen en vriendjes. Ik kan nog 
wel buitenspelen maar dat is ook saai want nu kan ik 
niet met mijn vriendinnen spelen. 
Maar ik wel al veel gechat. Met Elin, Rosa, Lotte en 
Sophie. 
 
 

Ik heb met mij familie gebasketbald. 
 
En ik vind de werkjes heel leuk! En Daan die is ook langs geweest 
met al de werkjes in een pakket en ik pakte het aan maar daar na 
moest ik mijn handen wassen. 
En er zat schrijven in die ik nodig had en die ik net uit had en dat 
moest eigenlijk rekenen zijn.   
 
Ik zit nu met Nila naast elkaar soms zingt ze en 
dan kan ik niet heel goed werken! 
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Nieuws uit de Bovenbouw: 

 

De tuintjes van de bovenbouw staan mooi in bloei! 

 
Kopij voor berichten 16 voor 22 april sturen naar de administratie: 
berichten@msl.espritscholen.nl  
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