Waayernieuws 18-12-2020
Bijzondere tijden….
Zo wisselend kan het nieuws ineens weer zijn…
Afgelopen maandag hebben we allemaal weer gezien dat het
Covid19 verhaal impact blijft hebben op onze levens.
Naast de nare risico’s die onze gezondheid loopt met soms heel
verdrietige uitkomsten, komt er nu ook weer de praktische kant
richting thuis en school.
U werkt, wij werken, de kinderen werken… en straks weer in de
thuissetting.
Gelukkig hebben we (allemaal) als leerkrachten, ouders én
kinderen nu eerst twee weken welverdiende vakantie en daarna
waarschijnlijk twee weken met thuisonderwijs.
Daar hebben we nu alles voor klaargemaakt, meegegeven en
klaarstaan.
Inmiddels hebben een aantal ouders hun kind(eren) aangemeld
voor de noodvang. Het gaat écht om noodopvang, want de
leerkrachten die het verzorgen hebben die dag natuurlijk ook
contact en instructies met hun eigen leerlingen via teams volgens
het schema.
Tegelijkertijd zijn we heel blij dat heel veel ouders ook op korte
termijn voor de start van januari al alternatieve opvang hebben
bedacht én hebben kunnen regelen.
We zitten niet stil….
Naast dat we deze vakantie het nieuws nauwlettend in de gaten
houden, ons op de hoogte stellen van speciale zaken aangaande het
onderwijs én het onderwijs op afstand…. Hebben we voor de start
van het nieuws kalenderjaar voor de kinderen een gerestylede bieb
op de planning gezet.
Afgelopen donderdag hebben we daar een start mee gemaakt.
Natuurlijk met inachtneming van de Covid-19 maatregelen.
In de vakantie komen er een aantal collega’s terug om dit zo mooi
mogelijk af te ronden …
Tot slot…

…..In deze tijd iets leuks om naar uit te kijken voor de kinderen…
… want daar doen we het allemaal voor….

Het team van de Waayer Wadenoijen én de collega’s van de Wiedewaai
wensen u heel fijne feestdagen,
maar bovenal een gezond & gelukkig 2021!
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