“Even Bieproaten”
voor de week van 2 juni 2020.
Telefoon

School is bereikbaar 0598 351677
Mobiele telefoonnummer school 06 83776193

Onze Mr is te bereiken via het volgende @ mailadres

mrwalstraschool@gmail.com
Onze Or is te bereiken via het volgende @mailadres

orwalstraschool@gmail.com
Groep 3

Rekenles /Tangram/ Maak een boot.

Na 8 juni.
Het protocol dat op 27 mei klaar zou zijn is nog niet klaar. Het
Outbreak Management Team moet nog informatie aanleveren.
Daarna kan de PO raad het protocol maken en voorleggen aan
betrokken onderwijsorganisaties, zoals vakbonden en
ouderorganisaties. Dat de kinderen op 8 juni weer samen naar
school kunnen is een feit. Nu moeten afwachten welke
richtlijnen er dan zijn of blijven gelden. Zodra we meer weten
zullen we u informeren.

Wisselrooster t/m 5 juni 2020.
Ook de week vanaf 2 juni komen de twee groepen nog om de
beurt op school.
De A groep op de woensdag 3-06 en de vrijdag 5-06
De B groep op de dinsdag 2-06 en de donderdag 4-06

Geen begeleiding meer bij de oversteek.
Het is ons afgeraden om het begeleiden van de kinderen bij de
oversteekplaats uit te voeren door niet opgeleide
verkeersbrigadiers. We moeten dit advies ter harte nemen,
omdat het te maken heeft met wettelijke aansprakelijkheid.
Vanaf 2 juni zullen we niet meer bij de oversteekplaats gaan
staan.

Van thuis werken naar volledig naar school.
Het was een bijzondere ervaring om van het ene moment op het
andere moment ons onderwijs anders te moeten organiseren.
Er waren verschillende hobbels die we moesten nemen. Geven
we wel of geen huiswerkpakket mee/ hoe kunnen we op afstand
les geven/ welke leerstof bieden we aan / hoe lang gaat dit
duren/ hoe begeleiden we de kinderen zo goed mogelijk/ in
hoeverre kunnen en mogen we u inzetten voor de begeleiding /
hoe houden we contact met u en met de kinderen.

Je neemt beslissingen en achteraf kun je pas bekijken of het de
juiste beslissingen waren.
Waar zijn we tevreden mee:
 We zijn tevreden over de keuze om wekelijks een
huiswerkpakket op te laten halen. Dit gaf ons toch de
mogelijkheid om werk van de leerlingen in te kunnen
kijken en even met de ouders en soms de kinderen te
kunnen praten.
 We hebben gemerkt dat er serieus door u met de
kinderen samen is gewerkt.
We zien dat nu ook aan de resultaten van het werk dat
de kinderen nu weer op school maken. De ontwikkeling
van de kinderen heeft niet stil gestaan. Natuurlijk zien
we ook dat bij moeilijker leerstof en of bij bijv: specifieke spellingsproblemen er
wel geoefend is, maar dat het nog niet geautomatiseerd is.
Dit pakken we natuurlijk weer op.
 De leerkrachten waren op hun werkdagen bereikbaar om vragen te beantwoorden
 We zien en horen dat de kinderen elkaar en de school gemist hebben. Deze
periode besteden we veel tijd aan het spelen met elkaar.
Wat kunnen we verbeteren.
 Onze schoolmogelijkheden om digitaal les te kunnen
geven. Onze afgelopen schooljaar aangeschafte Nuck
computers hebben geen camera en/of microfoon,
waardoor we geen digitale lessen konden verzorgen.
 Het videobellen met de kinderen hadden we ook wel
eerder willen inzetten.
Gelukkig heeft het bestuur de investering voor het
bestuursbreed aanschaffen van het Officepakket
vervroegd, waardoor we alsnog konden gaan videobellen
met de kinderen. Wat hebben we daarvan genoten!
 Vraag? Hadden wij u als ouders (anders dan op de afhaalmomenten ) vaker
moeten benaderen om te horen hoe de kinderen met hun huiswerk omgingen
en/of er vragen /opmerkingen waren?
Misschien zijn we niet volledig in deze evaluatie. Graag horen wij van u of u nog tips of
suggesties voor ons hebt. Natuurlijk hopen we niet weer op een Lock Down, maar het is
altijd goed om te evalueren en tips te ontvangen. Samen met u willen we de kinderen
zo goed mogelijk laten ontwikkelen en daarbij hebben we elkaar nodig.

Pinksterdag.
Maandag 1 juni zijn alle kinderen vrij.
Team Walstraschool.

