24 maart 2020

Beste jongens en meisjes, ouder(s) en verzorger(s),

Het is mooi weer, ook mijn grote jongens spelen nu lekker buiten met een bal. Fijn dat het kan!
Toch is er ook veel dat niet kan. We, ouders en leerkrachten, zoeken naar mogelijkheden en dit kost
veel energie. Andere energie dan we gewend zijn. Wees hierin niet zo streng voor jezelf. Geniet van
wat lukt en goed gaat. Soms zijn dit heel kleine dingen… en alles bij elkaar is het heel veel!
Wij weten als geen ander dat elke situatie thuis anders is. Er zijn ouders die thuis werken, grote en
kleine gezinnen, ouders die ook nog mantelzorger zijn en veel ballen hoog moeten houden. Ook elk
kind reageert anders op de situatie zoals die nu is. Kijk naar je kind, vraag wat zij of hij nodig heeft
van jou en van de leerkracht. Maak samen een plan en kijk hoe het gaat. Soms moet je dit bijstellen,
maar vergeet samen niet de successen te vieren! Houd het vooral ook gezellig met elkaar.
De leerkrachten bieden leerstof aan en proberen duidelijk te zijn in hun verwachtingen. Als dit niet
lukt of niet duidelijk is, geef dit dan gerust aan. Sommige kinderen zijn heel snel klaar met hun werk
en voor hen zijn er extra opdrachten. Dit hoeft dus niet elk kind te doen. Voor groep 1-2 geldt;
probeer het aanbod vanuit Onderbouwd te volgen. Al het andere is extra en is mooi maar hoeft niet.
https://www.youtube.com/watch?v=fVGQ14RAKG0
Let goed op je energie en elkaar!

Wat betreft de opvang nog een aantal aanvullende opmerkingen op de brief van vrijdag:
Ouders nemen buiten afscheid (er mogen geen ouders meer in de school)
We hanteren onze eigen schooltijden/ eindtijden
De hoofdingang sluiten we overdag, de kleuteringang is geopend
Tijdens de opvang verzoeken we mogelijk andere kinderen op het plein even elders te gaan spelen
Voor vragen, aan- en afmeldingen neemt u contact op met Miriam m.vanderheide@keender.nl

Heb ik nog foto’s binnen gekregen dan..? Jazeker!

Hi! Vandaag heb ik een kip geknutseld. Mijn kip woont het liefst in een nest met hooi, en ook daar
ben ik druk mee geweest. En de kip? Die voelt zich er zo thuis dat ze eitjes heeft gelegd 😊 Groetjes,
Wessel en mam Wat een coole kip Wessel! Eet de eitjes maar gauw op, voor er kuikentjes
over de tafel lopen.. Ze legt vast wel weer nieuwe 

Daan mist zijn vriendjes en spelen op het schoolplein. Vooral de duikelstang is zijn favoriet. Daarom
heeft papa de mouwen opgestroopt en samen met Daan een duikelstang gemaakt. Volgens Daan ook
mooi om als doel te gebruiken voor het voetballen! Het is gelukkig mooi weer dus lekker ravotten in
de tuin. En turnen en voetballen natuurlijk! Fijn hoor Daan, dat papa dit heeft gedaan voor jou.

Fee en haar vader bezig met een echte work-out. Goed bezig allebei!

En nog een paashaas op de deur van juf Marion! Goed gedaan Demi en bedankt voor de leuke foto!

Wat een studie bollen Gaat goed hier, de uitleg van de juffen is goed en duidelijk. Bedankt Ze missen
school wel.... Wij missen jullie ook, maar gelukkig kunnen we contact houden en krijgen we mooie
foto’s van jullie!

Tip van juf Annet
Onderstaande link is al gedeeld met de breinbrekersclub van toekomstlessen, misschien ook leuk
vóór andere kinderen om mee aan de slag te gaan als ze hun huiswerk afhebben. Elke week worden
er nieuwe lessen op geplaatst.
https://www.wwf.nl/jeugd/educatie/toekomstkunde/lessenthuis?utm_medium=email&utm_campaign=toekomstkundethuis&utm_content=&utm_source=actiemail-20200316

Ik ben al bezig geweest met het WWF. Hierboven zie je mijn resultaat. Groetjes, Chiara Jongerius
DUOLINGO is een leuke app om een vreemde taal te leren. Misschien vinden sommige kinderen dit
ook leuk om te doen.

Mocht ik een keer foto’s vergeten te delen, mail het me. Fijne dag! Groetjes, juf Miriam

