Nieuwsbrief 14/ 19 januari 2021
Beste ouders/ verzorgers,
Van de week kregen wij allemaal weer een harde boodschap te verwerken: de scholen
blijven dicht tot in ieder geval 7 februari. Helaas zijn de omstandigheden zodanig, dat dit
moeilijke besluit vanuit Den Haag is genomen. Een besluit wat ik begrijp en respecteer,
hoe graag wij ook onze leerlingen weer op school willen ontvangen.
Wij zijn zeer trots op onze leerlingen, leerkrachten en ouders die met afstandsonderwijs
hun stinkende best doen om er iets van te maken. En het ís ook moeilijk: online lesgeven
is totaal anders dan lesgeven in de klas. Wij zien nu na drie weken ook dat de kinderen
minder gemotiveerd zijn om mee te doen aan de online lessen. Leerlingen voelen dat ze
het niet goed kunnen doen en leerkrachten voelen dat ze tekortschieten.
Maar laten we de moed erin houden met elkaar en er het beste van maken! Laten we
trots zijn op wat we allemaal wél leren gedurende deze crisis en laten we vooral hopen
dat deze ingrijpende maatregelen voldoende effect hebben op de besmettingen zodat
onze deuren weer kunnen open op 8 februari.

Noodopvang
De leerlingen die op de noodopvang zitten, worden door het personeel opgevangen op
school dat op die dag aanwezig is.
Om de verwachtingen helder te hebben: er wordt géén onderwijs gegeven tijdens deze
noodopvang. De eigen leerkracht verzorgt de online lessen en het personeel bij de
noodopvang houdt enkel toezicht dat de leerlingen ingelogd zijn en deelnemen aan de
lessen. We begeleiden de leerlingen in de pauze en zorgen dat ze weer op tijd online zijn.
Wij doen natuurlijk ons best om zoveel mogelijk toe te zien dat zij het werk maken wat ze
moeten maken, maar er zit niet constant een leerkracht naast een leerling.

Online onderwijs voor groep 1/2
In de groepen 1/2 is er, met de verlenging van de lockdown ook een start gemaakt met
het geven van online lesjes. Dit was deze week nog in de uitprobeerfase, maar dat was
een groot succes!
Houd dus de Parro goed in de gaten voor de mogelijkheden voor de online lessen voor de
groepen 1/2 .
Cito toetsen groep 8
Vanaf vandaag is groep 8 op school aanwezig om de toetsen van groep 8 te maken. Wij
hebben zorg gedragen dat dit gebeurt onder strikte naleving van de Covid-19
maatregelen voor een ieders veiligheid. Ik wil van u vragen dat u uw kind thuis houdt als
hij of zij zich ziek voelt en/of verkouden is.

Tot slot
Er gaat een virus rond wat wij allen onder controle willen krijgen. Ik zal er alles aan doen
wat in mijn vermogen ligt om daar een bijdrage aan te leveren.
Ik begrijp heel goed hoe lastig dit is voor ons, maar ook voor u en uw kinderen. Houd
moed, blijf positief en geduldig en samen komen wij hier doorheen!

Met vriendelijke groet,
Mirjam Bremer
directie IJdoornschool

