Nieuwsbrief 15 januari 2021
Agenda
19 januari:
4 februari:
15 februari:
22- 26 februari:

Oudercafé, zie bijgevoegde flyer
Studiedag LET OP GEEN NOODOPVANG DEZE DAG!
Start adviesgesprekken groep 8
Voorjaarsvakantie

Algemeen
Deze eerste nieuwsbrief van 2021 ontvangt u in de periode waarin het thuisonderwijs al een
tijdje aan de gang is. De samenwerking tussen school en ouder(s)/verzorger(s) verloopt
prettig en we zien en horen dat iedereen ontzettend zijn/haar best doet om het
thuisonderwijs te verzorgen. We realiseren ons dat de organisatie thuis veel van u vraagt en
dat het niet altijd makkelijk is om uw kind/ kinderen te begeleiden. Voor vragen kunt u altijd
bij de leerkracht van uw kind terecht. De leerkrachten hebben via Sociaal Schools
aangegeven op welke tijden zij dagelijks bereikbaar zijn voor vragen.
Afgelopen dinsdag is duidelijk geworden dat de scholen in ieder geval tot 25 januari gesloten
blijven. Wij hopen dat vanaf 25 januari de basisscholen weer mogen starten en dat we alle
leerlingen weer mogen verwelkomen. We houden u hierover op de hoogte.
We zien enorme bereidheid, motivatie en doorzettingsvermogen bij alle leerlingen en de
ouder(s)/ verzorger(s). Daar zijn wij heel erg trots op. Voor iedereen geldt: houd nog even
vol en vooral blijf gezond.

Afstandsonderwijs via Teams
Heeft u een zoon/dochter in de bovenbouw? Dan willen we u vragen om mee te kijken naar
het werk. Helaas merken we dat de kinderen in Microsoft Teams soms eigen teams
aanmaken, onderling veel chatten (niet altijd op een leuke manier), elkaars microfoon aanen uitzetten of geen camera aanzetten. Dit maakt het voor de leerkracht lastig om les te
blijven geven. Er gaat veel tijd zitten in het regelen van dergelijke zaken. Ook hebben wij
begrepen dat leerlingen (zowel van onze eigen school als van andere scholen) elkaar
onderling proberen te bellen en te chatten via Teams. Wilt u met uw kind bespreken dat het
de bedoeling is dat de kinderen alleen contact hebben in Teams met kinderen uit hun eigen
klas?

Aanspreekpunt
Van een aantal ouders hebben we vernomen dat het momenteel niet altijd duidelijk is wie
op school het directe aanspreekpunt is als er vragen zijn m.b.t. beleid, of andere schoolgerelateerde zaken, die buiten de verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht vallen.
Diana Schram is waarnemend schoolleider en zij is tevens het aanspreekpunt voor ouder(s)/
verzorger(s). Diana neemt tijdelijk de taken van Maartje van Leussen over.

Bericht van de leesconsulent
Een boek voor het hele gezin:
Het is de tijd van donkere dagen en veel thuis
zijn met het hele gezin. Een prachtige kans om
met elkaar een zoekboek te bekijken. In een
zoekboek kunnen kinderen van verschillende
leeftijden samen kijken, elk kind vindt iets
anders. Jonge kinderen zoeken losse items en
leren deze benoemen, oudere kinderen
ontdekken de verhaallijn in het boek. En
ouders worden verrast door alle details die de
kinderen wel zien en jij als ouder vaak niet!
Charlotte Dematons heeft prachtige zoekboeken gemaakt. Haar nieuwste boek Alfabet is net
uit. Een andere auteur is Doro Göbel. Of de serie Reuze Zoekboeken.
De klassieke Wally boeken zijn nog steeds populair. Of de serie Leren Lezen zoekboeken voor
kinderen die net leren lezen. Hierin gaan de kinderen op zoek naar eenvoudige woorden,
m.b.v. de gratis app kunnen ze moeilijke woorden zoeken of een verhaal luisteren.
Of leen een zoekboek bij de bibliotheek bij u in de buurt. Kijk in de catalogus op de website
van Bibliotheek Kennemerwaard https://www.bibliotheekkennemerwaard.nl/collectie typ
zoekboeken in en reserveer alvast het boek naar uw keuze.
Een zoekboek verveelt nooit! Veel plezier.
Leesconsulent Leonie Purkins

Bericht van de gezonde school
Al onze leerlingen zijn gewend om minimaal 2x per week lekker te gymmen en te bewegen.
Om u en de leerlingen een sportief duwtje in de rug te geven verzorgt Alkmaar Sport iedere
dag ochtendgymnastiek. Hieronder de links die u thuis kunt inzetten:
https://www.youtube.com/watch?v=31atuiP0vto
https://www.youtube.com/watch?v=Z4Yat2VY7wQ
https://www.youtube.com/watch?v=0EGKTGf5gzk

Theater in huis: Podiumkids Thuis
Theater de Vest komt met een nieuw initiatief: Podiumkids Thuis!
Podiumkids Thuis is een online platform waar van alle familievoorstellingen te zien zijn!
Gewoon thuis, vanaf je eigen bank. Helemaal coronaproef en vooral heel erg gezellig.
Als u naar de website gaat, kunt u een online voorstellingen kopen. Na de aankoop van een
voorstelling, kunt u deze voorstelling binnen 48 uur zo vaak bekijken als jullie willen! Het
aanbod van de voorstellingen wordt regelmatig aangevuld en ververst.
Podiumkids Thuis: Een ideaal thuisuitje!
Voor meer informatie, zie deze link: https://www.podiumkids.nl/thuis/

Team Kardinaal de Jong

