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Wij staan niet stil 

Inmiddels zijn wij al vijf weken thuis aan het werk. En wat zou het 

fijn zijn als we dinsdag 21 april horen dat de scholen voorzichtig 

weer open kunnen gaan na de meivakantie. Gelukkig is er een 

werkgroep met directeuren, IB-ers en leerkrachten die nadenkt 

over de herstart. Wat hebben kinderen van ons nodig in de laat-

ste fase van het schooljaar? Hoe gaat het met ze en wat hebben 

ze thuis meegemaakt dat een plek moet krijgen voordat we met 

het leren verder kunnen gaan? Hoe gaan we om met een mo-

gelijke 1,5 meter afstand-maatregel? Zijn de LVS toetsen nu wel 

zinvol of kun je op een minder tijdrovende manier net zo goed 

zicht op ontwikkeling krijgen?  

Met deze vragen (en vele meer) zal de werkgroep komende pe-

riode verder aan de slag gaan.  

Zodra hier punten uitkomen die voor u als ouder belangrijk zijn, 

hoort u natuurlijk z.s.m. van ons. 

 

Complimenten voor u als ouder! 

Laptop openklappen en starten maar? Tja, zo gaat thuiswerken 

misschien als je geen kinderen hebt. Probeer maar eens produc-

tief te zijn als je kind non-stop om uitleg vraagt. Zeker als de kin-

deren nog jong zijn kan werken een hele uitdaging zijn! Aan de 

andere kant is het ook heel fijn om veel tijd door te brengen met 

je kind. Nu we zoveel mogelijk thuis moeten werken, zitten we 

allemaal in hetzelfde chaotische schuitje. Het leven van thuis-

werkende ouders gaat niet over rozen… 

Wij beseffen ons dit heel goed! Vele collega’s ondervinden dit 

natuurlijk zelf ook. Tijdens de dagelijkse briefing zien we vele kin-

deren op schoot bij vader/moeder ons vergezellen tijdens het 

overleg. We proberen er het beste van te maken. En dat doet u 

natuurlijk ook! Soms lukt het gewoonweg niet om uw kind de be-

geleiding te geven waar hij/zij om vraagt. Dat is nu eenmaal zo 

en dat begrijpen wij heel goed.  

We willen u als ouder bedanken voor alle inzet die u levert om 

uw kind zo goed mogelijk te ondersteunen. Echt heel fijn om te 

zien hoe jullie hier, ieder op z’n eigen manier, vorm aan geven.  

 

 

 

Koningsspelen digitaal 

Morgen zijn de Koningsspelen. Ondanks de situatie waarin wij nu 

verkeren willen wij deze, op afstand, door laten gaan. Deze dag 

is er dus geen regulier dagprogramma (tot 12.00 uur), maar een 

speciaal programma voor de Koningsspelen. 

Alle vakleerkrachten van Atlant hebben video's met spellen en 

oefeningen gemaakt die kinderen in en om het huis kunnen 

doen. Hierdoor kunnen de kinderen toch nog genieten van de 

Koningsspelen.  

Als aanvulling op deze video's, kunnen de kinderen tevens via 

een livestream morgen om 09.30 deelnemen aan een Konings-

spelen les van SportSupport Velsen. 

Morgen ontvangen jullie via Google Classroom de links voor de 

Atlant Koningsspelenvideo's en de YouTube livestream van Sport-

Support. De groepen 1 - 4 en 5 - 8 krijgen ieder een ander linkje 

voor de oefeningen. Heel veel plezier morgen! 

Hieronder (wellicht ten overvloede) het programma: 

 

PROGRAMMA KONINGSSPELEN 2020 

Hoe ziet de speciale Koningsspelen dag eruit?  

Onderstaande tijden zijn richtlijnen! 

 

o Om 08:30 uur beginnen de Koningsspelen. Dan hebben de kin-

deren:  

- Een oranje outfit aangetrokken. 

- Een flesje water gepakt.  

- Een foto van zichzelf gemaakt en deze foto geplaatst in Class-

room (niet verplicht!). 

o Om 08:40 uur starten de oefeningen van de gymleraren.  

o Om 09:30 uur is er óók nog een live gymles voor de Koningsspe-

len die de buurtsportcoaches van SportSupport geven via een 

link in Google Classroom. 

o Om 10:00 uur pauze 

o Om 10:15 uur verder met de oefeningen van de gymleraren. 

o Om 12:00 uur zijn de koningsspelen afgelopen. 

 

Fijne Koningsspelen morgen!! 

 

 

Agenda: 

Vrijdag 17 april: Koningsspelen digitaal! 

 


