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We missen jullie

Cito groep 8

Lege klassen, lege school, geen kinderen,
wat gek allemaal. Voor jullie en voor ons.
Wat fijn om te merken dat iedereen het
thuiswerken zo serieus oppakt! Ook zijn
we trots op onze ouders, want wat is
iedereen goed aan het werk gegaan;
Samen Staan We Sterk! En als het even
niet lukt, trek aan de bel, mail de
leerkracht(en) of laat het even los.
Wij zijn op de achtergrond druk aan het
werk om te zorgen dat jullie goed aan de
slag kunnen blijven gaan. Houd allemaal
jullie mail en facebook goed in de gaten ;)
Dit is de manier waarop de leerkrachten
jullie het beste kunnen bereiken.

Er gaan van allerlei activiteiten niet door,
ook de eindtoets komt te vervallen.
In de brief aan de Tweede Kamer schrijft
de minister:
Alle leerlingen van groep 8 hebben de
afgelopen weken al het voorlopig
schooladvies van de basisschool
gekregen. Omdat de eindtoets dit jaar niet
wordt afgenomen zullen deze adviezen dit
jaar niet worden bijgesteld. Het afgegeven
schooladvies wordt daarom nu voor alle
leerlingen definitief. Het schooladvies
bepaalt op welk niveau leerlingen mogen
starten op een middelbare school.

Afgelast
Helaas gaan ook veel dingen niet door;
sportdag, koningsspelen, culturele
uitstapjes, sponsorloop, verkeersexamen,
schoolreisje, kamp…
Uiteraard denken we na, zodra het kan,
om hier een andere draai aan te geven.
Wat gelukkig niet afgelast is zijn de
volgende activiteiten.

Internet, computer
We realiseren ons dat er een groot beroep
wordt gedaan op alle digitale apparaten in
de huizen. Mochten er ICT problemen zijn
geef dit dan a.u.b. aan de
groepsleerkracht(en) door. Wie weet wat
wij nog kunnen regelen, in samenwerking
met ouders die ook al hun ICT-kennis en
ervaring hebben aangeboden.
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Enkele tips

Ziekmelding
Mocht uw zoon/dochter ziek zijn graag
middels mail doorgeven aan de
groepsleerkracht(en). Zodra uw
zoon/dochter beter is dit ook graag weer
mailen naar de groepsleerkracht(en).

Foto’s
Heeft u een leuke foto om te delen op
facebook met ons? Dan kunt u de foto
mailen naar de groepsleerkracht. Ook
komt er regelmatig een facebookbericht
met een opdrachtje of berichtje vanuit
school.

Verdeel de schooldag in blokken van
serieus werk en vrolijkheid
Ook voor de kinderen is het nu raar om
een paar weken thuis te zitten zonder echt
vakantie te hebben. Zij hebben er daarom
baat bij dat de vrije tijd en de schooltijd
van elkaar gescheiden blijven. Geef aan
dat ze gedurende een bepaalde periode
gefocust aan hun schoolwerk gaan, en dat
ze daarna wat anders kunnen doen.
Spreek een tijd af of zet een timer voor
jongere kinderen die nog niet kunnen
klokkijken.
We zien dat kinderen 's ochtends het
productiefst zijn, wanneer ze het meest
uitgerust zijn. Spreek tijdblokken met ze
af. Van zo laat tot zo laat heb je school,
daarna mag je wat eten of drinken en wat
bewegen. Kinderen kunnen niet continu
gefocust werken, dat lukt ons ook niet.

Namens het team,
Michelle Homburg

Nieuwsbrief De Wegwijzer – nummer 10 – april 2020

