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En toen was alles anders..
In een hele korte tijd lijkt de wereld ineens stil te staan, terwijl er juist enorm hard gewerkt wordt door heel erg veel
mensen. In de zorg zijn mensen dag en nacht druk in de weer, maar ook in heel veel andere beroepen. Corona heeft
een spoor van onzekerheid gebracht, maar we zien ook creativiteit bij veel mensen ontstaan. Mensen gaan op
andere manieren op zoek naar een nieuwe manier om te kunnen werken.
Ook voor ons is het zoeken. Ineens een lege school met deze week één leerling die we opvangen, omdat de ouders
in de vitale sectoren werken.
Ook zie ik hardwerkende leerkrachten die aan het kijken zijn hoe ze de kinderen toch gedurende deze periode aan
het werk kunnen zetten. Alle kinderen hebben een pakket meegekregen waardoor ze toch dagelijks aan de slag
kunnen met schoolwerk. We hebben in eerste instantie vooral voor de kernvakken gekozen. Maar ook wij zullen hier
naar blijven kijken om te zien of we zaken nog moeten aanscherpen. Op dit moment zijn we samen met de boven
schoolse ICT-er aan het kijken hoe we onze communicatie met ouders en leerlingen, lessen, taken en andere
materialen op een meer digitale manier kunnen aanbieden. Hierover later deze week meer informatie.
Met elkaar zullen we ervoor moeten zorgen dat we ons aan de voorschriften houden die ons steeds worden
voorgehouden. Des te sneller hopen we elkaar weer te kunnen zien en spreken. Hoe alles exact gaat lopen is nu nog
niet te voorspellen, maar we houden elkaar op de hoogte! We wensen iedereen even veel sterkte, maar ook succes
toe bij alles wat er komen gaat.
Voor alle kinderen: Een heel groot compliment voor jullie allemaal dat jullie deze verandering zo goed oppakken.
Blijf vooral zo doorgaan, maak je werk trouw en blijf vooral foto's en filmpjes met ons delen!
Voor alle ouders: Wat een verandering voor jullie in deze periode. Alleen al het opvangen van jullie
kind(eren) zal de nodige creativiteit vragen. En dan is het ook nog zaak dat er geleerd wordt thuis.
Want u hebt allang in de gaten dat het geen vraag is, maar een opdracht die we in gezamenlijkheid
hebben uit te voeren. We rekenen op u. Mochten er vragen zijn, stel die dan aan de leerkrachten.

Opvang en Corona
Juf Hanneke is contactpersoon over Corona, zijn er nieuwe ontwikkelingen, dan zal zij dat mailen naar iedereen. Ook
zal zij de opvang van leerlingen van ouders die ‘vitale’ beroepen hebben coördineren, dus vragen hierover, mailen
naar Hanneke (directie@obsdelantscheene.nl). Wilt u hiervan gebruik maken? Wel graag 36 uur van tevoren
overleggen met Hanneke, dan hebben wij de tijd om het allemaal goed te organiseren.
Het advies van de regering is wel om zoveel mogelijk thuis te werken.

Afgelast/uitgesteld ivm Corona
Er is landelijk besloten dat de Koningsspelen van 17 april niet doorgaan in verband met het Corona virus.
Ook het schoolvoetbaltoernooi van 8 april is afgelast.
Het theoretische verkeersexamen van 30 maart is uitgesteld.
De eerste dag van de cursus ‘talentfluisteraar’ van 2 april zal ook verplaatst worden.

Oud papier
In verband met Corona zal er op zaterdag 28 maart geen oud papier worden opgehaald.

Eindtoets groep 8 gaat NIET door
De landelijke eindtoets die alle leerlingen van groep 8 in de periode april en mei moeten maken is i.v.m. het
Coronavirus afgelast! Onderstaande informatie komt van de NOS.
Kinderen in groep 8 van het basisonderwijs hoeven dit jaar geen centrale eindtoets te
doen. Dat heeft minister Slob van Onderwijs besloten om de werkdruk voor leraren te
verminderen. Veel leraren zijn druk bezig met het organiseren en geven van
thuisonderwijs.
Slob: "We vragen op dit moment heel veel van het onderwijspersoneel. Ik heb erg
veel bewondering voor al die leraren en schoolleiders die zich met al hun creativiteit
inzetten voor onderwijs aan kinderen die thuis zitten. Dat heeft nu prioriteit voor
scholen."
Leerlingen in groep 8 hebben de afgelopen weken al een schooladvies gekregen. Dat
is altijd al leidend geweest bij de keuze van een middelbare schoolopleiding. Er zal
volgend schooljaar extra goed worden gekeken of een kind wel op de juiste opleiding
zit.

Volgend weekjournaal
Het eerst volgende weekjournaal van schooljaar 2019 2020 zal op maandag 6 april 2020 in uw mailbox te
vinden zijn.

Bijlagen:
1. Nieuwsbrief van de Bibliotheek

Tips en leuke activiteiten voor de kinderen thuis!

https://www.wwf.nl/jeugd/educatie/toekomstkunde
Gratis lesmateriaal voor groep 5 t/m 8 over natuur, klimaat, duurzaamheid en wilde dieren, waarbij kinderen zelf
ontdekken wat zij kunnen doen voor een betere toekomst.

Agenda
Maart
23
April
6
10
13
20

Weekjournaal

21
23
27-5 mei

Weekjournaal
Goede vrijdag – alle leerlingen vrij
Tweede paasdag alle leerlingen vrij
Weekjournaal
laatste keer gym Steense
Extra ouderavond 20.00u
Cursus Talentfluisteraar
Meivakantie

Mei
6
13
15
16
18
21-24
28

Start school Weekjournaal
Schoolkorfbaltoernooi
Mei-spelen Dag voor kunst en cultuur
Oud papier
Weekjournaal
Hemelvaartweekend
Feestelijke ouderavond groep 1 t/m 8

Juni
1
2 t/m 5
4
8 t/m 12
11
12
15 t/m 19
25
26
27
29

2de pinksterdag
Avondvierdaagse
Rietnymf groep 1 en 2 09.45u-11.15u
Start toetsweek 2
Rietnymf groep 3/4/5 12.15u-13.45u
Alle leerlingen 12.00u vrij i.v.m. spelletjesmiddag dorpsfeest
Start toetsweek 3
Rietnymf groep 6/7/8 12.15u-13.45u
Rapport mee
Oud papier
Oudergesprekken

Juli
2
3

Afscheid groep 8
Laatste schooldag

NB. Wijzigingen voorbehouden
Opmerkingen t.a.v. de info kunnen worden gemaild naar directie@obsdelantscheene.nl
Met vriendelijke groet,
Team Obs de Lantscheene

