Extra nieuwsbrief n.a.v. sluiting school per 16-12-2020

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Laat ik deze speciale Nieuwsbrief beginnen met te zeggen dat we maandag met verbijstering
het bericht hebben gehoord dat ook de basisscholen dicht moeten blijven voor onderwijs en
wel meteen vanaf morgen. Ongeloof, omdat we dit niet hadden zien aankomen. Jammer ook
omdat we net zo fijn bezig waren met ons team en samen het gevoel hadden dat we alles op
de rit hadden en dat we op een goede wijze de ontwikkeling van alle leerlingen op onze
school in beeld hadden. Hier zijn we de afgelopen maanden met het team volop mee bezig
geweest. We hebben gekeken naar ons eigen handelen hierin. Ook zijn we vóór de
herfstvakantie gestart met bijlessen taal en rekenen op de maandagen en donderdagen. Dit
allemaal om onze leerlingen te geven waar ze recht op hebben: goed onderwijs!
De sluiting van de scholen in het voorjaar heeft veel impact gehad op de ontwikkeling van de
kinderen. Ook heeft het thuisonderwijs gezorgd voor verschillen in de ontwikkeling van
leerlingen. Voor sommige leerlingen bleek het thuis onderwijs lastig te zijn, terwijl andere
leerlingen ook thuis juist heel goed tot ontwikkeling kwamen. We houden ons bezig met de
vraag: hoe kunnen we ons aanbod nog beter verzorgen en hoe zorgen we ervoor dat

leerlingen, die een achterstand hebben opgelopen door deze Corona-tijd, toch weer stappen
gaan maken.
We willen namelijk voor al onze leerlingen een fijne tijd en een optimale ontwikkeling op de
basisschool en een goede start richting het Voortgezet Onderwijs.
Nu worden we weer geconfronteerd met gesloten deuren en onderwijs op afstand. Vanaf
morgen gaat de school wederom dicht en daar kunnen we helemaal niets aan veranderen.
Hoe graag we dit ook zouden willen! De komende 3 dagen gebruiken we om op school met
elkaar het thuisonderwijs vanaf 4 januari 2021 vorm en inhoud te geven. Wat we geleerd
hebben van het thuisonderwijs in het voorjaar nemen we mee in het vormgeven van het
onderwijs ná de Kerstvakantie.
Morgen gaan we met het hele team aan de slag met een duidelijk plan, waarin wordt
uitgewerkt wat kinderen kunnen verwachten van de juf/meneer. We verwachten van alle
leerlingen dat ze per dag werken aan een gestructureerd en uitgewerkte planning. Kinderen
leveren 2 keer in de week het werk in zodat we als school goed zicht hebben op wat
kinderen thuis doen en hoe ze omgaan met het schoolwerk. Daarnaast zal er met ieder kind
persoonlijk contact opgenomen worden door de leerkracht. Dit om vragen te beantwoorden
en feedback te geven aan het kind.
Waarom morgen nog geen werk mee naar huis geven?
Er ligt geen kant en klaar plan dat gelijk ingezet kan worden en het was te kort dag om
zomaar adhoc spullen mee naar huis te geven. We gaan ervoor zorgen dat er vanaf 4 januari
een goed en passend programma is. Daar gaan we voor en dat mag u ook van ons gaan
verwachten. Daar zet team Wandelbos zich voor in!
Ik houd u graag goed op de hoogte. Zo kunt u a.s. vrijdag nog een mail van me verwachten
met daarin een laatste update over de noodopvang en het thuisonderwijs.
Het wordt een vakantie die wellicht anders is dan in andere jaren, maar laat het een mooie
en rustige tijd zijn voor bezinning en met aandacht voor je geliefden.
Met vriendelijke groet,
Roberto van Dalen
Directeur bs Wandelbos

