Nieuwsbrief
8 januari 2021
Goedemiddag,
Inmiddels hebben we het onvergetelijke jaar 2020 achter ons gelaten. Een jaar waarin het
coronavirus ons allemaal heeft beziggehouden. Het nieuwe jaar biedt hoop en perspectief, maar we
zijn er nog niet. Wij wensen jullie een gelukkig en vooral gezond 2021 toe!
Afgelopen maandag is het thuisonderwijs weer van start gegaan.
Een diepe buiging voor jullie allemaal!! Leerkrachten die weer alles geven om het thuisonderwijs
vorm te geven en de leerlingen hierbij op afstand ondersteunen. Alle ouders die weer juf/meester
zijn en hun kinderen thuis begeleiden en daarnaast ook nog thuis werken. En natuurlijk een diepe
buiging voor alle leerlingen die thuis hard aan het werk zijn, hun vragen stellen aan de leerkracht en
waar mogelijk online samenwerken met groepsgenoten. We doen het en we doen het SAMEN!!
Wat precies de vooruitzichten zijn, horen we
aanstaande dinsdag tijdens de persconferentie.
Dit wachten we vol spanning af. In de volgende
nieuwsbrief zullen we jullie informeren over wat
de uitkomst van aanstaande dinsdag betekent
voor onze school.
Ik wens jullie, mede namens het team, een fijn
weekend toe!
Kim van den Berg

Het gebruik van Teams
Voor de kerstvakantie stond onderstaande tekst in de nieuwsbrief. We willen hier graag nogmaals
jullie aandacht voor vragen.
Naast ons enthousiasme over het gebruik van Teams in deze
periode, is er ook een aandachtspunt.
Deze app geeft ook mogelijkheden voor kinderen om onderling
contact te hebben. Dat betekent wel dat kinderen al op jongere
leeftijd ook met de chatfunctie in aanraking komen. Het is
belangrijk om kinderen goed te begeleiden in hoe ze dat doen.
Voordat ze een berichtje versturen, is het belangrijk dat ze
nadenken over hoe het bij een ander over kan komen. Deze
afbeelding kan jullie wellicht helpen om dit te bespreken. Wij
zullen dat ook doen! Steekproefsgewijs zullen we ook bekijken
wat er via de chat besproken wordt en geven kinderen hier
feedback op. Het zou fijn zijn als jullie dat ook willen doen.

Kwink
In verband met de lockdown bieden de makers van Kwink tijdelijk
materiaal aan om thuis spelenderwijs aan de slag te gaan met het
sociaal emotioneel leren. Via onderstaande link zijn leuke spellen en
activiteiten te vinden die je met je kind of met het hele gezin kunt
uitvoeren.
https://www.kwinkopschool.nl/kwink-actueel/kwink-voor-thuis/

Online avond over de verslavende digitale wereld voor ouders van jongeren
Op woensdag 27 januari om 20.00 uur wordt er een online webinar georganiseerd door Loes. Het
Loesloket is onderdeel van het Centrum Jeugd en Gezin in de gemeente Haaksbergen en zij richten
zich op informatie en advies over opvoeden en opgroeien.
De webinar staat in het teken van inzicht krijgen in het digitale gedrag van je zoon/dochter en geeft
handvatten om in contact te komen en bij te sturen op (de mate van) digitaal gedrag!
Meer informatie lezen en aanmelden kan via onderstaande link.
https://www.loes.nl/agenda/items-op-datum/webinar-de-verslavende-digitale-wereld.html

Oud papier

Nieuw op de website
Er zijn geen berichten op de website geplaatst.

Vragen?
Hebben jullie vragen/opmerkingen over de inhoud van deze nieuwsbrief of zaken
aangaande jullie kind(eren) en/of ons IKC (opvang en school), dan nodigen wij jullie uit deze
vragen aan ons te stellen of jullie opmerkingen met ons te delen.

