Januari 2021

Weer een nieuwe werkelijkheid
Het is en blijft een uitdaging, voor ons maar ook zeker voor u. Onderwijs op
afstand, noodopvang, thuiswerken, opvang regelen……….ga er maar aanstaan.
Voor sommigen komt het water bijna tot aan de lippen en daar willen we met
elkaar ook aandacht voor hebben, daar waar mogelijk. Hier en daar kunnen we
door individueel maatwerk de thuissituatie ontlasten. Hadden we maar de tools
en mogelijkheden om daar nog veel meer in te betekenen. We begrijpen goed
dat het niet allemaal lukt, niet allemaal verloopt zoals gewenst. Het is zoals het
is. We doen vandaag al wat mogelijk is en wat niet mogelijk is, daar gaan we
morgen ons best voor doen.
•
Technisch gaat het, met wat vallen en opstaan in verreweg de meeste gevallen
nu goed. Hier en daar hebben we nog een individuele technische hobbel te
nemen, maar ons ICT bureau ondersteunt ons hier goed in.
Het is denk ik goed om te beseffen dat bij online lessen de leerkracht, de
klasgenootjes etc bij u in de huiskamer komen. Dus als uw kind in de online les
de beurt krijgt en de microfoon staat aan is het goed om te beseffen dat de
microfoon alles oppakt. Telefoongesprekken die op de achtergrond gevoerd
worden bijvoorbeeld. Ik meld dat even hier omdat dit voor gekomen is; een
gesprek van een ouder op de achtergrond die niet voor ieder oor bestemd is,
komt via de online les door bij de leerkracht en de klasgenootjes.
Kinderen hebben via teams online lesmomenten, instructie of een vragenronde.
Het is de bedoeling dat kinderen ook op de geplande tijden erbij zijn. De
meester of juf gaat daarna naar het volgende groepje. Het kan zijn dat dit in de
knoei komt met uw thuiswerk, vwb de computer. Mocht dat zo zijn, kunt u bij
de leerkracht aangeven dat er een behoefte is aan een leendevice van school.
De leerkracht kan echter de tijden niet aanpassen op een voor u gunstig
moment. Dit met name om het voor de leerkrachten ook werkbaar te houden.
Volgende week zal er weer een persconferentie zijn. De verwachting is dat de
sluiting van de scholen nog verlengd zal worden. Hoewel wij het liefst direct
weer volledig open zouden willen, kunnen we niet anders dan meedoen met
wat er van ons gevraagd wordt. Los nog van wat een ieder vanuit persoonlijke
overwegingen hiervan vindt. Wij hebben deze week de noodopvang van nu
geëvalueerd en nemen volgende week woensdag een besluit of we de wijze van
organiseren voor de periode na volgende week moeten aanpassen. Wij zullen u
daarover uiteraard tijdig informeren en nemen de MR hierin mee. Ik zie
interessante dingen ontstaan in de noodopvang. Nieuwe vriendschappen en
uitwisseling van lessen bijvoorbeeld.
Ik wens u veel gezondheid, kracht, geduld en wijsheid toe de komende weken.
Met vriendelijke groeten,
Gerard Bandringa
Directeur PCBO De Voorde

11 januari: MR vergadering
(online)

Dag
1
3
3
3
4
4
5
8
10
11
12
12
13
15
16
16
20
22
22
23
25
25
25
26
26
28
28
30
30
30

Naam
Levin (2013)
Jesse (2013)
Timon (2016)
Leanne (2009)
Finn (2009)
Senna (2015)
Féline (2017)
Jorn (2014)
Sten (2016)
Duncan (2015)
Sara (2016)
Sven (2011)
Isa (2015)
Selke (2016)
Vinn (2010)
Xam (2015)
Froukje (2013)
Renske (2010)
Ranomi (2013)
Devin (2011)
Karen (2011)
Roan (2014)
Wesley (2009)
Mare (2009)
Marisha (2011)
Kenji (2013)
J'lian (2014)
Joep (2015)
Max (2013)
Thijmen (2012)

Groep
4 (a)
4 (c)
1 (b)
8 (b)
8 (a)
2 (b)
1 (d)
3 (a)
1 (b)
2 (b)
1 (b)
6 (b)
3 (a)
1 (b)
7 (b)
2 (b)
4 (c)
8 (b)
4 (a)
6 (b)
6 (a)
3 (a)
8 (b)
8 (b)
6 (b)
4 (c)
3 (a)
2 (b)
4 (b)
5 (b)

Namens alle meesters en juffen van De Voorde: GEFELICITEERD!

