Jaargang 23 nr. 13, 10 april 2020
12 mei

Thuisonderwijs
Na het paasweekend starten we met de laatste thuiswerkweek voor de vakantieperiode.
Nog even hard werken voor iedereen en dan kunnen we tot rust komen en de teugels wat laten
vieren. Het blijft een vreemde en moeilijke periode voor iedereen. Vakantie in deze periode
voelt raar aan als je thuis en voornamelijk binnen moet blijven. Het mooie weer maakt het er
ook niet makkelijker op. Toch is het belangrijk om het samen vol te houden. Afstand te
bewaren en drukke plekken te vermijden. Des te sneller kunnen wij onze leerlingen weer
verwelkomen. Wij kijken ernaar uit om alle kinderen weer met elkaar te zien spelen, lachen en
leren. We mogen trots zijn op wat we tot nu toe samen hebben bereikt maar moeten nog wel
doorzetten met elkaar. Op de website: https://ouders.lesopafstand.nl/ zijn allerlei praktische
tips te vinden die kunnen helpen bij het ondersteunen thuis.
Stand van zaken
Het team heeft gisteren opnieuw intern overleg gehad. Alle leerlingen worden nauwgezet
gevolgd en indien nodig voorzien van feedback, extra werk of nieuwe werkpakketten.
Op zondagavond ontvangt iedereen van de leerkracht het nieuwe weekprogramma.
De afgelopen week hebben alle leerkrachten van cluster 3 t/m 8 contact met hun groep gezocht
via videobellen met Teams. In het begin was het voor sommige leerkrachten en leerlingen nog
wel wennen en waren er nog wat opstartproblemen maar inmiddels kunnen alle leerlingen
meeluisteren en praten via Teams. Ook voor de komende week is er weer twee keer een
groepsmoment ingeroosterd en zullen de leerkrachten van groep 1-2 alle leerlingen nog een
keer bellen. Over het tijdstip wordt u door de groepsleerkracht geïnformeerd. In sommige
groepen wordt er op dit moment ook geëxperimenteerd met het geven van instructies via
Teams. Ervaringen worden de komende week uitgewisseld en besproken. Tijdens de
teamvergadering van afgelopen week hebben we afgesproken dat als de scholen nog langer
dicht blijven, alle leerkrachten instructiemomenten gaan verzorgen voor de gehele groep of
kleine groepjes leerlingen.
Ook voor de komende week maken de leerkrachten twee uur per dag vrij om met leerlingen te
chatten via Snappet of te (video)bellen. Verder zijn alle leerkrachten op hun werkdagen onder
schooltijd (8:30-14:00 uur) bereikbaar voor het beantwoorden van uw mail. Dat zij onder
schooltijd bereikbaar zijn wil niet zeggen dat de leerkrachten steeds onmiddellijk antwoord
kunnen geven op uw vragen. Het kan dus zijn dat u even op antwoord moet wachten. Mailtjes
die na 14:00 uur binnenkomen worden normaal gesproken de volgende dag beantwoord.
Ook de intern begeleiders proberen zoveel mogelijk te ondersteunen bij zorgen rondom uw
kind of het gezin. Vanwege de verschillende overlegmomenten zijn zij niet in staat alle mail
meteen ook dezelfde dag te beantwoorden. U kunt er vanuit gaan dat zij met u contact
opnemen maar het kan dus even duren voordat u een bericht ontvangt.

Teamleden zetten zich nog steeds in voor het opvangen van leerlingen van ouders die in een
vitale sector werkzaam zijn. Inmiddels worden er ook enkele leerlingen van de andere openbare
scholen uit IJsselstein opgevangen. Leerkrachten van deze scholen helpen ons ook bij de opvang.
Paasactie
Gisteren heeft uw kind als het goed is een zakje paaseitjes gekregen. Mocht de paashaas uw
adres per ongeluk overgeslagen hebben laat het ons dan even weten zodat we nog even langs
kunnen komen.
Wanneer gaat de school weer open?
Op 21 april horen wij of de kinderen op 6 mei, dus na de meivakantie, weer naar school kunnen.
In de meivakantie is er geen thuisonderwijs. De kinderen en de leerkrachten zijn dan vrij.
Afgelastingen
Helaas gaat ook de ouderavond “investeren in leren” van 7 mei over hoe u als ouder uw
brugpieper kunt ondersteunen niet door. We gaan kijken of er later in het schooljaar nog een
nieuwe datum kan worden gepland. Ook de schoolfoto’s hopen we later in het schooljaar
alsnog te kunnen maken.
Zolang de scholen dicht zijn, in ieder geval dus tot en met 5 mei, vervallen alle geplande
cultureel/educatieve activiteiten. Zodra de scholen weer opengaan en het reguliere onderwijs
hervat wordt, zal het Kunstmenu en het Cultuurprogramma volgens de bestaande roosters
worden hervat, uiteraard voor zover de maatregelen dat dan toelaten. Tot die tijd biedt Kunst
Centraal een passend alternatief aan voor de culturele activiteiten die onze school misloopt.
Dat doen zij om ervoor te zorgen dat cultuureducatie onderdeel blijft van het onderwijs, maar
ook omdat zij niet kunnen overzien of het haalbaar zal zijn om gemiste activiteiten in het
resterende schooljaar in te halen. Ook de Koningsspelen gaan dit jaar helaas niet door. Wij
hebben ervoor gekozen om deze dag gewoon thuisonderwijs te verzorgen.
Robin Robijn-journaal
Afgelopen weken heeft u al berichten ontvangen over het Robin Robijn-journaal. Inmiddels is
het vierde journaal uit. Een leuke aanrader om deze samen met uw kind te bekijken. Ze zijn te
vinden via bijgaande link: https://youtu.be/LeE_qv55SO8 of door te kijken op de website van de
Torenuil onder het kopje ‘nieuws’.
Kinderen en ouders kunnen foto's en/of filmpjes sturen naar Robin via de chatfunctie op de
Facebookpagina van Robin Robijn. Die pagina is te vinden door te zoeken op Robin Robijn
Nieuwegein of via deze link https://www.facebook.com/RobinRobijnNieuwegein/.
Dus heeft u iets leuks of interessants te melden; laat het aan Robin weten. Dan ziet u het
wellicht terug in het volgende Robin Robijn-journaal.
Ik wens u een fijn paasweekend en voor daarna alvast een goede thuiswerkweek.
Vriendelijke groet,
Ine Vermeer
Directeur

