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Beste ouders,
Er kan van alles niet en er gaat van alles niet door, wat gebeurt er wel?
We merken dat ouders veel bedenken om het onderwijs thuis goed te laten verlopen:
• Vaste werkplekken, waardoor meer onderscheid is gekomen in werk/schoolplek en thuis/speelplek;
• Dagritmekaarten voor thuis als steun bij structuur aanbrengen in de dag;
• Momenten afspreken dat kinderen zelfstandig werken en hun vragen bewaren voor daarna, ook op school
worden ze niet direct ‘bediend’, dat kunnen ze of dat kunnen ze leren!
Op basis van de wekelijkse gesprekken die de leerkrachten hebben met ouders bespreken we met elkaar de
eventuele knelpunten die dan naar voren komen en hoe we het thuisfront daarbij kunnen ondersteunen. Het
resultaat daarvan komt dan in een informatiebrief, een bericht op classroom of wordt verwerkt in de pakketjes die
we maken voor de kinderen.
Op dit moment denken we ook na over hoe we dingen organiseren nu het ernaar uitziet dat het langer duurt.
Daarvoor moeten we dan vaak eerst even iets uitzoeken, uitproberen voordat de informatie naar ouders toe kan.
We leren veel, van en met elkaar en met voldoende afstand ertussen!
Zoveel activiteiten weer via classroom:

Samen kijken naar een bericht van meester Bjorn in
classroom, leren van en met elkaar. Alvast dingen horen
en zien waar je nog niets mee hoeft maar misschien al
wel in geïnteresseerd bent of die je nieuwsgierig gaan
maken.
Een van de redenen waarom we in het
Montessorionderwijs kiezen voor meerdere leeftijden en
niveaus bij elkaar!

Jens maakte zijn naam van duplo!

Taalwerk van Fabio

Lenne aan het werk

en Doortje

Tegenover elke gebeurtenis die niet kan door kan gaan, denk aan de eindtoets voor groep 8, de koningsspelen, de
paasvossenjacht, staat iets positiefs
En dan hebben we het natuurlijk over:
* het thuiswerken en de vele leuke digitale lessen.
* het bijzondere contact met je meester en juf.
* de betrokkenheid van u als ouders en de leuke opmerkingen van kinderen: “het is thuis heel saai wanneer mijn
werk af is …”
* het feit dat er over De Wegwijzer een positief artikel in de krant staat. Ook op Facebook! Dit artikel mag
overigens volop worden gedeeld
* de tips die van alle kanten binnen stromen en die we graag met jullie delen.
Hier bijvoorbeeld een LINK met boordevol tips van de Bibliotheek!!
‘Want als je niet naar buiten kan haal je de wereld toch binnen!’

Tot zover deze nieuwsbrief en graag tot de volgende! En blijf alsjeblieft gezond allemaal!

