8 januari 2021

RONDEEL-INFO
Gelukkig en gezond nieuw jaar!
Langs deze weg wil ik u, ook namens het team, het allerbeste wensen voor het nieuwe jaar.
Ik hoop dat wij elkaar snel weer in goede gezondheid mogen ontmoeten en samen verder kunnen bouwen aan een
mooie ontwikkeling van uw kind.
Het zijn bijzondere tijden. Ik wil mijn respect en waardering uitspreken voor het werk dat in de dagen voorafgaand
aan de kerstvakantie nog door het team is uitgevoerd; wat een veerkracht. We hebben de laatste schooldag voor de
kerstvakantie nog fijn kunnen afsluiten met een kerstviering voor de leerlingen en zijn door de oudervereniging op
lekkers getrakteerd. Ook hebben we kunnen genieten van een prachtige Rondeel-kerst-videoclip!!! Nogmaals een
dankjewel Nadine (moeder van Juno en Eise); je hebt het fantastisch geregisseerd en gemonteerd!
Het was een bijzondere Kerst en Oud & Nieuw, samen vieren zag er dit jaar anders uit.
Thuisonderwijs
Maandag is het team met een studiedag gestart en dinsdag is iedereen met de lessen online gestart.
Ik ben trots op alle leerlingen, ouders en leerkrachten. We moeten allemaal weer schakelen en ons aanpassen aan
deze nieuwe vorm van onderwijs. We weten nog niet wat de komende weken gaan brengen, maar met vertrouwen
gaan wij ervoor!
We missen de kinderen, maar we zijn blij dat we hen digitaal zien en zo het onderwijs kunnen verzorgen.
Het organiseren en verzorgen van het thuisonderwijs én de noodopvang is een complexe organisatorische klus. De
leerkrachten bereiden het thuisonderwijs voor, geven instructies en/of staan klaar om digitale begeleiding te bieden
en vragen te beantwoorden. Bij de noodopvang vangen wij kinderen uit alle groepen op, waarvan ouders met een
cruciaal beroep moeten werken en geen enkele andere opvang voor hun kinderen hebben. Opvang is geen
onderwijs, er wordt vooral toezicht gehouden en begeleid. De kinderen die op de noodopvang komen krijgen
dezelfde instructies, maken hetzelfde werk en krijgen dezelfde begeleiding als de kinderen die thuis werken.
We vragen met klem of de kinderen goed voorbereid naar de opvang te brengen;
• Neem de planning op papier mee.
• Neem alle benodigde materialen (boeken, schriften, etc.) voor die dag mee.
• Graag het meegenomen device thuislaten. Op school zijn er voldoende aanwezig, die kunnen worden
gebruikt.
Ook wil ik onze waardering naar u uitspreken. Wat wordt er veel van u gevraagd! Voor u is dit ook een
organisatorische klus!
Bedankt voor deze prettige samenwerking, zonder u hadden we dit niet zo kunnen laten verlopen.
We wachten de persconferentie van aankomende dinsdag 12 januari af. Uiteraard houden wij u op de hoogte.
Blijf gezond!
Een hartelijke groet,
Marieke Fielt-Wanders
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