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Nieuws van SmdB De Ark maart 2020: onderwijs op afstand!
Beste ouders en verzorgers,
Afgelopen maandag ontving u de informatiebrief met acties die wij allemaal in gang gingen
zetten na het bericht dat de scholen dicht gingen. Het betekende ook voor u heel wat
vragen, geregel en georganiseer. Wat doen we met de kinderen? Is er opvang? Kan ik
(deels) thuis werken? Gaan de kinderen niet te veel achterlopen? Er is zorg voor elkaar, het
huishouden gaat door en het ritme is verstoord. We beseffen dat dit veel van u vraagt. Naast
ouder, werknemer bent u nu ook ineens leraar! Er zal een nieuw evenwicht gevonden
moeten worden.
Vanaf maandag zijn de leerkrachten hard aan de slag gegaan om zo goed mogelijk onderwijs
op afstand te organiseren.
Ieder heeft dat op eigen wijze gedaan, mede afhankelijk van de bouw. Er is een digitale klas
ontstaan, er zijn digitale opdrachten gegeven, er zijn pakketten mee gegeven, via basispoort
kunnen kinderen de oefenprogramma’s van rekenen en taal in, er zijn knutselopdrachten,
Snappet opdrachten enz. Ook via Facebook worden er leuke ideeën aangeleverd en verder
stellen veel bedrijven hun software ter beschikking, zolang de scholen gesloten blijven. Ieder
is eensgezind aan de slag gegaan met als gevolg dat voor elke groep het onderwijs thuis
doorgaat.
Complimenten voor u als ouders en voor het team! Samen gaat het lukken.
Hoe uw leven ook is ingericht op dit moment en met welke emotionele, praktische of
financiële uitdagingen u nu te maken krijgt, ik wens u namens het hele team, kracht en
wijsheid toe.
Met vriendelijke groet,
Cokky Schults-van Goch
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Week van 23 maart
Communicatie:
Er is tussen u en de leerkrachten regelmatig contact geweest. Er zijn heel wat leuke foto’s
van kinderen langsgekomen die ijverig aan het werk waren. Hele ‘schooltjes’ zijn er
opgericht. Mooi om te zien hoe u dit oppakt. Met vragen kunt u terecht via Parro bij de eigen
leerkracht. Onder schooltijd kunt u contact opnemen via Parro. Wij hebben de functie
opengezet dat u een gesprek kan beginnen. Voor grote mededelingen kunt u een mail
sturen. De juf zal ook contact met u opnemen als dat nodig is. We streven er in ieder geval
naar dat er elke week een keer info naar of van u komt; en dat laatste kan al met een foto
of een scan van een werkje. Zo blijft de juf op de hoogte.
Voor algemene vragen kunt u juf Cokky benaderen.
Weektaak:
Volgende week worden er weer nieuwe opdrachten aangedragen. Deze info ontvangt u via
de juffen zelf. Zij blijven zelf ook nadenken of er zaken aangepast moeten worden.
De juffen van groep 7-8 geven live onderwijs, maar moeten daarbij niet zichzelf voorbij
lopen. Juf Romina wil You Tube instructiefilmpjes gaan maken. Voor groep 3-4 komt er een
nieuw weekrooster. De informatie voor groep 1-2 gebeurt via de Parro groepsapp.
Volgt u ook de dagelijkse filmpjes van meester Frans met het biggetje Simsala Saartje? Elke
dag een leuk filmpje om 10 uur op You Tube.
https://www.facebook.com/369942376424629/posts/2842050005880508/?d=w&vh=e&funlid=JIoAqvYmOrcvfmjN

Dagritme:
Het geeft duidelijkheid als u een dagritme aanhoudt. Eventueel maakt u kaarten waarop u
de dag verdeling laat zien, net als op school. Ook kan u uzelf af en toe uitroosteren, omdat u
zelf iets moet doen. U kunt bv. een sjaal omdoen of een ander opvallend iets, wat aangeeft
dat u nu even niet gestoord kan worden en dat de kinderen zelf iets moeten doen zonder
hulp. En dat kan heel goed een boekje lezen zijn. Er zijn online heel veel tips voor digitale
prentenboeken te vinden. Laat het kind ook buiten spelen. Heel de dag op een beeldscherm
turen is niet goed voor de ogen. Regelmatig ver kijken, wat buiten kan, is aan te bevelen.
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Opvang
Gelukkig heeft iedereen de opvang kunnen regelen. Ouders waarvan één van beide in de
vitale sector werkzaam is én als er geen andere opvangmogelijkheden voor handen is,
kunnen tijdens schooltijd opvang krijgen op school. U kunt dat aangeven via de mail
c.schults@vpcotholen.nl of via de Parro app.

Eindtoets groep 8
De eindtoets van groep 8 komt te vervallen. De ouders van groep 8 hebben hierover een
mail ontvangen.

Het gebod van de liefde

Marcus 12 : 28 t/m 31: Een van de schriftgeleerden vroeg: Wat is van alle geboden het
belangrijkste gebod? Jezus antwoordde: Het voornaamste is: Luister, Israël! De Heer, onze
God, is de enige Heer; heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en
met heel uw verstand en met heel uw kracht. Het op een na belangrijkste is dit: Heb uw
naaste lief als uzelf. Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.
Laten we omzien naar elkaar in deze onzekere tijden!
Het gaat u goed.
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