Beste ouders,
Hierbij de 6e nieuwsbrief van dit schooljaar met een totaal andere strekking dan u van ons gewend bent.
Ook voor onze school gaan we de komende tijd onze lessen op een andere manier verzorgen als gevolg
van het sluiten van de dagscholen in verband met het coronavirus.
De afgelopen dagen hebben we met het team en bestuur overleg gehad over hoe we als school op lange
afstand toch kwaliteit kunnen bieden aan onze leerlingen. Ondanks het feit dat het een behoorlijke
aanpassing zal zijn voor zowel de leerlingen, de ouders als het team gaan we ervan uit dat we dit samen
tot een goed resultaat kunnen brengen.
Helaas betekent dit ook dat we de themadag & het kamp van aankomend weekend (20/21 maart 2020)
moeten annuleren. We hopen begin volgend schooljaar (2020-2021) de themadag & kamp te kunnen
verwerken tot een spetterend begin van het nieuwe jaar. Meer informatie volgt t.z.t.
Hierbij de richtlijnen die wij als school, vanaf maandag 23 maart a.s, volgen bij thuisonderwijs:
 Kinderen die deze week Nederlandse les hebben gehad, hebben de werkboeken, een mapje en
een extra leesboek meegekregen. Voor kinderen die deze week geen les hebben gehad, gaan we
in overleg met de ouders zorgen dat de werkboeken bij de kinderen terecht komen.
 De leerkrachten sturen elke maandagochtend, voor 12:00 uur, een email met de weektaak en
extra informatie over de lessen naar de ouders en VO-leerlingen. Dit geldt dus voor alle groepen.
 Ouders krijgen een informatiebrief toegestuurd over de inhoud van de lessen en hoe opdrachten
gemaakt dienen te worden.
 De leerkrachten zullen naast het reguliere werk ook leuke, spannende of gekke opdrachten
toevoegen om de weektaak zo aangenaam mogelijk te maken. We rekenen op u om eventuele
werkbladen thuis uit te printen. Het kan ook zijn dat de leerkracht een videoboodschap stuurt
naar de leerlingen.
 Probeer, indien mogelijk, zoveel mogelijk de tijd van de reguliere Nederlandse les aan te houden,
dat kan structuur bieden.
 Het gemaakte huiswerk kan middels een foto of een scan naar de leerkracht worden
teruggestuurd per e-mail of via what’s app. Zo kan de leerkracht de ontwikkeling van de leerling zo
goed mogelijk monitoren.
 In Nederland en op diverse NTC-scholen wordt al online lesgegeven, dus aan informatie en ideeën
geen gebrek. Vanuit het NOB is er ook een online platform opgezet waar leerkrachten ideeën met
elkaar delen.



We gaan ervan uit dat de VO-leerlingen eind april hun online DIAtaal toets kunnen maken en dat 3
leerlingen begin mei hun CnaVT-examen kunnen maken. Deze leerlingen zullen voldoende
oefenmateriaal krijgen, zodat zij zich hier goed op kunnen voorbereiden.

Communicatie:
Mocht je als ouder of leerling een vraag hebben over de school of het huiswerk dan kun je de leerkracht
als volgt bereiken:
- Lisette van Doormaal:
o WhatsApp / Facetime: +31615431106
o Mobiel: 0756055346
o Email: l.vandoormaal@outlook.com
- Mirjam Osiya-Veld:
o WhatsApp / Facetime / Mobiel: 0784416459
o Email: mirjam.veld91@gmail.com
- Marij van Bommel:
o WhatsApp / Facetime / Mobiel: 0783073341
o Email: dekraanvogel@hotmail.com

Tot slot:
Tot en met de paasvakantie (20 april) zullen we op deze manier te werk gaan. Daarna willen we ook direct
contact gaan opzetten met de leerlingen. De leerkracht zal dan bijv. via facetime of skype contact met de
leerling hebben.
Er zullen de komende tijd voldoende uitdagingen op ons pad komen, maar laten we vooral met elkaar in
contact blijven en zoeken naar de beste manier om elkaar te helpen.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!
Met vriendelijke groet, namens het bestuur en team
Nederlandse/Vlaamse school “De Kraanvogel”

