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Schoolsluiting verlengd
De schoolsluiting is door de regering
verlengd tot 28 april. Dat betekent dat de
eerst mogelijke dag dat de school weer
open zou kunnen gaan nu maandag 11
mei is, direct na de meivakantie. Maar
dat is helaas nog niet definitief: eind april
kan hier nog van alles in veranderen
onder invloed van de ontwikkelingen
rondom het Coronavirus. Dus houdt u het
nieuws in de media svp goed in de gaten!

Onderwijs op afstand
Er zijn door de leerkrachten ook deze
week weer nieuwe werkwijzen
toegevoegd aan het thuisonderwijs. We
gebruiken nu lespakketten en
werkroosters op papier, maar ook digitale
programma’s als Gynzy en Junior
Einstein. Daarnaast wordt het
programma Zoom nu door leerkrachten
gebruikt om rechtstreeks via een
videoverbinding met kinderen te kunnen
oefenen en uitleg te kunnen geven. Op
deze manier proberen we de schade door
het gemis aan echte onderwijstijd voor
uw kind zoveel mogelijk te beperken. Het
is mooi om te zien hoe de kinderen en
jullie als ouders dit opgepakt hebben en
enthousiast aan de slag zijn gegaan onder
soms lastige omstandigheden.

Als u of uw kind hierbij toch nog
problemen ondervindt, richt u zich dan
direct tot de leerkracht van uw kind (per
telefoon of email) of email uw vraag of
zorg aan info@obsdekaap.nl

Kinderwijkcoach Talententent
Hallo allemaal,
Vanuit huis is het heel anders werken.
Voor mij betekent het dat ik op het moment
geen direct contact heb met ouders of
kinderen, maar wel zetten mijn collega’s en
ik tips, adviezen en afleiding op
de Facebook pagina. Zowel voor ouders als
voor kinderen. Je kunt ze vinden op deze
facebookpagina’s:
•
•

facebookpagina Talententent Oost
of mijn pagina Tineke Dynamo

Met vriendelijke groet,
Tineke van Nooten
Dynamo jeugd – Kinderwijkcoach Talententent

Volgende Nieuwsbrief
De volgende Nieuwsbrief verschijnt op
vrijdag 10 april a.s.
Wij wensen iedereen veel
creativiteit, geduld, sterkte
en gezondheid toe!
Team de Kaap.

