
Update 27 maart 2020 

 

Beste ouders, verzorgers 

De tweede week zit er al weer op… de tijd lijkt voorbij te vliegen. 

Er gebeurt zo veel om ons heen, nieuwe ontwikkelingen volgen 

elkaar snel op.  

De gevolgen zijn voor onze school wederom merkbaar. De evenementen zoals het 

voetbaltoernooi en de koningsspelen zijn afgelast. De eindtoets die groep 8 in april zou 

moeten maken gaat niet door. Het verkeersexamen wordt uitgesteld… we verwachten dat 

de komende tijd meer van dit soort berichten zullen komen.  

Komende dinsdag wil het kabinet meer duidelijkheid geven over de situatie voor het 

onderwijs. Dan zullen we weten of deze situatie tot en met 6 april zal duren of dat dit 

mogelijk verlengd zal worden en wat eventueel nieuwe richtlijnen zijn. Op basis hiervan 

zullen we onze plannen aanpassen en uitvoeren. 

De afgelopen week zijn veel problemen rondom het thuisleren opgelost, helaas niet alle. 

Hier blijven we aan werken. Daarbij worden we overspoeld door ict aanbiedingen, 

softwareprogramma’s en andere mogelijkheden. In deze tumult proberen we de rust te 

houden, keuzes te maken en het contact met iedereen thuis te onderhouden.  

In groep 5 en groep 8 is de afgelopen week gestart met een proef om digitaal contact met de 

groep te maken via ‘google meet’. We hebben gekozen voor dit programma omdat dit ‘live’ 

contact tussen leerkracht en kinderen mogelijk maakt. Dit sociale aspect missen we in deze 

periode waarin fysieke contacten (bijna) niet mogelijk zijn. Bovendien sluit dit het best aan 

bij de software waar we al mee werken (classroom). Er kan online contact worden gemaakt 

met de hele klas en de groepsleerkracht. Het is ook mogelijk lessen hierin te zetten en te 

geven. 

De eerste bevindingen zijn positief, daarom willen we dit doorzetten naar de hele school. 

Volgende week zal er een uitnodiging komen van de groepsleerkracht om deel te nemen aan 

één of meer van deze online groepsbijeenkomsten. Ook hiervoor geldt wederom: dit is het 

aanbod dat we willen doen, iedere ouder bepaalt voor zichzelf of dit haalbaar en realistisch 

is. Wij zullen ervoor zorgen dat we geen sessies tegelijk plannen. 

Intussen genieten we van alle berichten die we ontvangen van jullie kant: de foto’s en 

filmpjes die laten zien hoe enthousiast/druk/goed iedereen aan het werk is. Blijf deze a.u.b. 

sturen. We hebben enorm veel respect voor alles wat er thuis gebeurt! Klasse ouders! 

Maandag kunt u in de loop van de dag het werk voor de nieuwe week verwachten.  

Voor nu een fijn en gezond weekend gewenst.  

 

Groetend, Marjan Wolterink & team obs Menno ter Braak 


