Skoalle mei de Bibel “De Griffel” Moarre-Ljussens

Schooljaar 2019-2020

9 april 2020

Achte Alden,
Inmiddels zijn we al een paar weken onderweg met thuisonderwijs. We krijgen er
langzamerhand een routine in en u thuis wellicht ook. De leerkrachten hebben
regelmatig contact met de leerlingen. We vinden het belangrijk goed contact te
onderhouden, omdat we zo ook kunnen overleggen of het werk al dan niet
toereikend is en of er extra hulp nodig is.’
Op school maken al enkele leerlingen gebruik van de noodopvang. Zie de brief
van 1 april jl. voor meer informatie over de noodopvang. U kunt contact
opnemen met de directie mocht u van deze noodopvang gebruik moeten maken.
Het zonnetje schijnt en we kunnen al een aantal dagen genieten van mooi weer.
Dat is in deze periode extra fijn! Zo kunnen we toch een frisse neus halen. Ook nu
het paasweekend voor de deur staat is het fijn om van mooi weer te kunnen
genieten. We zouden vandaag een paasviering hebben op school, maar deze kon
door de maatregelen niet doorgaan. Er is door Verus en Kwintessens een speciale
viering opgezet geschikt voor het primair onderwijs. Deze is te bekijken en
beluisteren via start.verus.nl. Wellicht is voor de groepen 7 en 8 de voortgezet
onderwijs editie meer geschikt. Een mooie manier om dit weekend aandacht te
besteden aan Pasen. We gedenken dat Jezus voor onze zonden betaald heeft en
wij vrij mogen zijn!

Een week voor de meivakantie komt het kabinet met een persconferentie over
de periode na de meivakantie. Hoe zal het gaan in Nederland? Kunnen we stukje
bij beetje de draad oppakken? Gaan de scholen open of niet? Minister Slob heeft
ons opgeroepen alvast na te denken over hoe we als school de draad op zouden
kunnen pakken. Dit gaat dan vooral om het oppakken van de leerstof. We zullen
daar met elkaar goed over nadenken. Zoals eerder gezegd zetten we nu in op
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herhaling, regelmatig oefenen en nieuwe leerstof die behapbaar is. We houden
bij welke leerstof nu niet of minder goed aan bod is geweest. We zullen hier in
ons lesprogramma volgend jaar rekening mee moeten houden. Hoe dit vorm gaat
krijgen, dat weten we nog niet. Wellicht komen er landelijke richtlijnen,
aangezien alle scholen met dit probleem zitten. Wel heb ik er alle vertrouwen in
dat het team de leerlingen hierin uitstekend zal kunnen begeleiden.

In het volgende Skoallepraatsje zal ik aangeven hoe we als school omgaan met de
richtlijnen die het kabinet ons op 21 april geeft. Laten we vertrouwen hebben in
de bestuurders van ons land en bidden om wijsheid voor hen in het nemen van
de juiste beslissingen.

Hoogstwaarschijnlijk voelt u het al aankomen: hoe gaat het met kamp,
schoolreisje e.d…? Eerlijk gezegd, weten wij het nog niet. Wel is het iets te vroeg
om daar nu een besluit over te nemen. We wachten eerst af wat er op de
komende persconferentie gezegd wordt. Hoe dan ook, we zullen afscheid nemen
van groep 8. In welke vorm en wanneer, dat zal blijken in de toekomst.

Voor nu eerst gezegende paasdagen gewenst!

Alle kinderen hebben zich nu met hun nieuwe schoolaccount aangemeld bij
office.com.
Via Microsoft Teams kunnen de kinderen ons (op schooldagen) tussen half 10 en
half 11 (video)bellen voor extra uitleg of hulp.
Waar nodig kunnen we nu ook instructiefilmpjes opnemen en bij het werk op de
weektaak zetten.
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De kinderen kunnen ook onderling contact met elkaar opnemen om bijvoorbeeld
te overleggen.
Hierbij is het belangrijk dat u - ouders, geregeld even polst of dit (nog) op een
positieve en gezellige manier gaat. Mocht u iets vernemen wat niet goed gaat,
dan horen we dat graag.
Op woensdag 22 april a.s. om 10.00 uur willen we graag weer even met (beide
juffen en) de groep video-bellen. De kinderen worden hier t.z.t. dan wel voor
uitgenodigd.
Mocht er bij u behoefte zijn voor verder contact, dan is de mogelijkheid er
natuurlijk altijd om via Parro een afspraak met ons te maken!
Met vriendelijke groeten! Anita en Alie (B)

Beste ouders,
Naar aanleiding van de landelijke maatregelen tegen het coronavirus zijn alle
scholen per 16 maart 2020 gesloten. Dit betekent dat alle geplande
schoolonderzoeken voor de leeftijd rondom vijf- en tienjarigen door de
doktersassistente, jeugdverpleegkundige en jeugdarts van GGD Fryslân niet
doorgaan.
Hoe en wanneer deze afspraken en onderzoeken worden ingehaald, kunnen we
nog niet zeggen. Dit hangt af van de ontwikkelingen van het virus en
de beslissingen van het Rijk.
Kan een afspraak niet wachten? Dan kunnen we die telefonisch of via
Skype doen. Of, bij hoge uitzondering, op een locatie van GGD
Fryslân.
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GGD is wél bereikbaar!
Ondanks dat we niet op locatie werken, zijn wij in deze periode natuurlijk wel
beschikbaar om vragen te beantwoorden en advies te geven.
Voor vragen over het coronavirus:
Kijk op www.ggdfryslan.nl/intern/coronavirus of bel met het speciale
telefoonnummer: 088 22 99 333.
Voor andere vragen:
Kunt u met ons bellen of mailen (zie onderstaande gegevens/personen)
Nu u thuis bent met uw kinderen, staat er op de site van het Nederlands
Jeugdinstituut ook bruikbare informatie voor u. Deze kunt u vinden op deze link:
informatie en tips
Ook zijn onze pedagogen, zowel per mail als telefonisch bereikbaar voor vragen
over opvoeding, en hoe om te gaan met kinderen thuis (zie onderstaande
gegevens)
Met vriendelijke groet,
Marian Beiboer, schoolarts
Tel.: 088-2299 450
m.beiboer@ggdfryslan.nl
Sietske Algra, verpleegkundige
Tel.: 088-2299 436 of 06-25259717
s.algra@ggdfryslan.nl
Bernita Bruinsma, doktersassistente
Tel.: 088-2299 353 of 06-46423622
b.bruinsma@ggdfryslan.nl
Mirjam Stedehouder, pedagoog
Tel.: 088-2299 427of 06-31649283
m.stedehouder@ggdfryslan.nl
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