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Bijlage: \

Personeel
Afgelopen woensdag 25 maart is juf Rixt tijdelijk opgenomen geweest in het ziekenhuis. Zij was al een
paar dagen ziek met hoge koorts en behoorlijk verzwakt. In het ziekenhuis is vastgesteld dat de oorzaak
het Coronavirus is.
Momenteel gaat het iets beter. Ze leeft weer een beetje op, zoals ze dat zelf verwoordt. De artsen geven
aan dat ze nu verder thuis moet uitzieken. Wij hopen natuurlijk op een spoedig herstel. Heel veel beterschap Rixt.
Voor de komende periode hebben wij aangegeven dat de leerkrachten beschikbaar zijn voor vragen van
ouders en kinderen tijdens de schooltijden. Naast de verantwoordelijkheid voor onderwijs hebben wij
ook de verantwoordelijkheid voor opvang van kinderen als één van de ouders een vitaal beroep uitoefent en er geen andere mogelijkheid is voor opvang.

Daarbij is het mogelijk dat wij gevraagd worden om bij te springen als de beschikbaarheid op andere
scholen van BMS door ziekte niet toereikend is. Als één van de leerkrachten niet of deels beschikbaar is
voor onderwijsvragen omdat zij ingezet wordt voor opvang, zal dit van te voren door de betreffende
leerkracht aangegeven worden in Social Schools.
Wij werken aan een manier om op korte termijn ook via een beeldverbinding contact te kunnen leggen
tussen leerkracht en de groep. Dat gaat ons meer mogelijkheden opleveren om het onderwijs op afstand vorm te geven.

Schoolwerk thuis
Inmiddels zijn we al twee weken bezig met onderwijs op afstand. Voor iedereen is dit erg wennen. Zowel voor kinderen als voor ouders en leerkrachten. Het is goed om te merken dat iedereen daarin het
beste doet wat in het vermogen ligt om dat te laten slagen.
Wij kijken nu vooruit naar de komende periode. Er zijn verschillende verhalen van ervaringen van kinderen en ouders die ons bereiken. Op basis daarvan willen we juiste keuzes maken in het aanbod en de
verwachtingen daarbij duidelijk uitleggen.
Wij realiseren ons goed dat het niet in alle situaties eenvoudig is om kinderen thuis schoolwerk te laten
doen. Per slot van rekening bent u ouder en niet leerkracht van uw kind. Wellicht heeft u daarbij ook
verantwoordelijkheden ten aanzien van uw eigen baan en is er niet veel ruimte om de begeleiding te
bieden. De situatie is al moeilijk genoeg, ook kinderen hebben vaak vragen en zorgen over het Coronavirus. Het is belangrijk in zo’n situatie dat ze een gevoel van veiligheid kunnen ervaren en niet onnodig gestrest raken door schoolzaken.
We willen graag benadrukken dat alles wat mogelijk is om te doen met schoolwerk goed is, maar dat we
goed kunnen voorstellen dat er omstandigheden zijn waarin het niet lukt. Hopelijk ervaart u als ouders/verzorgers hierin geen druk vanuit school. Het betekent dat wij in het aanbod een balans zoeken
tussen opdrachten die echt belangrijk zijn en opdrachten die goed zijn als aanvullend.
Uiteindelijk willen we graag iedereen goed bedienen, ook als het thuiswerken wel makkelijk verloopt.
Volgens de laatste berichten uit de media is er een reële kans dat scholen langer dan tot 6 april gesloten
blijven. Wij zijn als team in gesprek over hoe we onderwijs op afstand voor een langere periode vorm
kunnen geven.
Vanaf dit moment zullen de leerkrachten in het aanbod en de communicatie daarbij, duidelijk aangeven
wat belangrijk is om mee aan de slag te gaan en wat als extra beschouwd mag worden. Schroom niet om
contact op te nemen met de leerkracht als het niet lukt of als er vragen zijn. Wij kunnen altijd meedenken in oplossingen.
Wij wensen jullie en alle kinderen veel wijsheid, sterkte en gezondheid toe. We hopen jullie allemaal
weer spoedig te mogen verwelkomen in school.

Cito Eindtoets
In de twee weken na de voorjaarsvakantie hebben alle leerlingen van groep 8 een schooladvies gekregen. Normaal gesproken zou dit advies bevestigd (of eventueel bijgesteld) worden n.a.v. de Cito eindtoets die de leerlingen in april maken. Door de ontwikkelingen rondom met Coronavirus heeft minister
Slob aangegeven dat de eindtoetsen voor dit schooljaar geschrapt worden. Het eventueel bijstellen van
het advies is dit jaar niet van toepassing.
Van zelfsprekend blijven wij de leerlingen tot het einde van dit schooljaar zo goed mogelijk voorbereiden op het voortgezet onderwijs.

Musical
Net als alle leerlingen is ook groep 7/8 thuis druk met het bijhouden en uitbreiden van hun kennis. Naast
deze uitzonderlijke situatie blijft dit wel het laatste stukje van de basisschool voor een deel van de
groep. Dit betekent dat we door gaan met het plannen van een spectaculair einde. Dit doen we zoals elk
jaar in de vorm van een musical. De keuze voor de musical is al gemaakt door de leerlingen. Op dit moment zijn we bezig met de rolverdeling en daarna kan er eventueel thuis de tekst al ingestudeerd worden. Het oefenen op het toneel en het maken van het decor zal moeten wachten tot we weer naar
school mogen. Tegen die tijd zetten we er de schouders onder om het voor onze schoolverlaters een onvergetelijke afscheid te laten zijn.

Vastenactie
Alweer een aantal weken geleden hebben we met de leerlingen mooie vastenactiedoosjes gemaakt.
Pastor Nelleke heeft in alle groepen verteld. Waarom is dit eigenlijk een Vastentijd? We staan stil bij anderen en hoe goed wij het hebben. Tijdens de Vastentijd zijn wij gewend om te sparen voor de Vastenactie. Dit jaar staat de actie in het teken van ‘werken aan je toekomst’. Wat voor ons vaak vanzelfsprekend is (een huis, speelgoed, school), is voor kinderen in andere delen van de wereld een wens. Dit jaar
kunnen we met de opbrengst kinderen naar school sturen en zelfs een vak laten leren waardoor zij meer
geld kunnen verdienen zodat kinderen in hun gezin ook naar school kunnen.
We willen, juist nu, graag dat de leerlingen tot Pasen door sparen voor de Vastenactie. Als we weer naar
school mogen verzamelen we de doosjes met inhoud en maken we een donatie aan de Vastenactie.

Paasviering
De Paasviering, verzorgd door groep 3-4, gaat vanwege de gebrek aan oefentijd helaas niet door. Het
thema van de viering is ‘volgen en richting geven.’ Om toch iets van Pasen mee te geven hebben we in
groep 3-4 een alternatief bedacht. Vrijwel iedere dag is er op de Facebook pagina van school een tekening te zien van een leerling uit groep 3 of 4, waarin de kinderen vertellen wat er nodig is om elkaar te
helpen, de goede richting in te slaan.

Tekeningen voor Avondrust
Tekening of briefje voor oudere mensen in Avondrust of in jouw buurt.
We weten allemaal dat oudere en zieke mensen niet meer naar buiten mogen vanwege het Corona virus
en deze mensen zouden het erg leuk vinden om een mooie tekening of een bemoedigend briefje te krijgen. Wij willen jullie vragen om hier mee aan de slag te gaan. In het voorportaal van de ingang van
Avondrust staat een grote blauwe bak. Hier mogen tekeningen en briefjes in.
Denk ook aan oudere mensen of zieke mensen bij jou in de buurt die geen bezoek kunnen ontvangen.
Ook zij zullen heel blij zijn met een mooie tekening of briefje in hun brievenbus!
Zo kunnen we er met zijn allen voor zorgen dat deze mensen zich een beetje minder eenzaam hoeven te
voelen.

