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Beste ouders,
Een school (vol geluiden van) vrolijke kinderen ….. Wat hebben we dat gemist!
Het was genieten om weer ‘gewoon’ op school te zijn, elkaar te zien, bij te kletsen,
maar ook om ‘gewoon’ les te geven, ‘gewoon’ kinderen te helpen met extra
instructie, ‘gewoon’ één-op-één gesprekjes te hebben, …..
Maar het was natuurlijk ook weer heel erg wennen. Wat waren de regels en
afspraken ook alweer? Hoe kijk je ook alweer je eigen werk kritisch na? Hoe blijf je
geconcentreerd aan het werk in een klas vol met anderen?
Afgelopen week hebben we dan ook niet alleen maar gerekend en aan taal en
spelling gewerkt. We hebben ook de tijd genomen om samen te wennen aan het
weer op school zijn en gesproken over hoe het thuisonderwijs voor iedereen is
verlopen. Ieder kind, maar ook iedere ouder, heeft deze periode anders ervaren en
het is goed om dit met elkaar te delen.
Denkt u er nog aan om de enquête in te vullen over het thuisonderwijs? U heeft een
mail ontvangen met een link. De enquête bestaat uit 8 vragen en het is voor ons als
school heel fijn om te horen hoe u de afgelopen periode van thuisonderwijs heeft
ervaren.
Wat een ontzettende lieve en leuke verrassing
kregen wij, de juffen, van de kinderen van groep
8! Ook wij hebben groep 8 gemist en waren erg
blij dat we iedereen deze week weer ‘live’ konden
zien. Dank voor het bloemetje, daar gaan we
zeker van genieten.

Gisteren was het ‘craizy hair day’ en vandaag is er,
geheel coronaproof, carnaval gevierd op St Jan
Baptist. Na deze opstartweek is het alweer
vakantie. Even geen thuisonderwijs, geen
meetings op Teams.
Deze carnavals- of voorjaarsvakantie zal voor
iedereen een beetje anders zijn dan deze de
afgelopen jaren was. We hopen dat het voor
iedereen toch een hele fijne vakantie wordt.

Fijne vakantie

en tot over een week!

Irene, Demi en Esther
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