Datum:

23 maart 2020

Voor:

de ouders/verzorgers van de kinderen van ‘t Startnest

Betreft:

Corona nieuwsbrief begin week 2

Beste ouders, verzorgers,
Vanavond is er weer een persconferentie met mogelijk nieuwe maatregelen vanuit de regering.
We wachten het maar rustig af, als blijkt dat het nog weer andere antwoorden van ons vraagt dan
zal ik daar morgen weer met jullie contact over zoeken.
We hebben u verleden week gevraagd om een mail te sturen waarin u voor ons evalueert wat u bent
tegengekomen in het werk met de kinderen.
Velen van u hebben dat gedaan, we missen nog een aantal ouders die we hebben gemaild.
We verzoeken u nogmaals dringend om wel een mail een te sturen waarin u met ons deelt wat het
resultaat van het werk van uw kind(eren ) is.
We hebben met het team uw evaluatiemailtjes van de eerste week bijeengebracht.
De meeste ouders die hebben gereageerd zijn tevreden over de huidige gang van zaken.
Hieronder een samenvatting van uw meest gedeelde feedback.
Een kort overzicht van de verzamelde evaluaties.












missen van contact tussen kinderen onderling en kind met de stamgroepleider
ouders die gereageerd hebben gaven ons complimenten over het harde werken om alles op tijd
uit te delen, goed opgezet.
Ouders ervaren het wel als zwaar naast hun eigen baan.

Geen dag/weekplanning (in eerste instantie). Dit was voor een aantal kinderen en ouders een
grote uitdaging
Meer sturing vanuit school om kinderen aan het werk te houden/krijgen
Veel mails nodig voor verschillende zaken (waar wat hoe)
Veel problemen met inloggen
Vraag om contactmoment met kinderen
Rol ouder/begeleider in combinatie met werk wordt als moeilijk ervaren door verschillende
ouders
Nakijken door school, is dat mogelijk

Tip van een aantal ouders:
Mogelijk doen uw kinderen dit al maar als de kinderen aan het werk zijn kunnen zij samenwerken via
WhatsApp/ skype of iets dergelijks.

We hebben naar aanleiding hiervan vooral de wens om als stamgroepleiders meer contact met de
kinderen te hebben als volgt vertaald:
Zoom
Alle kinderen krijgen via Zoom contact met de stamgroepleider.
Zij maakt/ maken een weeklijst waarin alle kinderen door haar, dan wel een van beiden, worden
gebeld via Zoom, (videobellen) .
Dan kan uw kind 10 minuten met de stamgroepleider bellen over alles wat nodig is.
Het kan over schoolwerk gaan en over het welzijn van uw kind.
De tijden zijn vooraf ingevuld. Als de tijd voor uw zoon of dochter die ingevuld is niet mogelijk is
maak dan even contact met de stamgroepleiders daarover.
Dan kijkt u samen naar een alternatief.
Daarnaast heeft de stamgroepleider per dag een soort spreekuur:
Tussen 10.45 uur en 11.45 kan elk kind ook weer via Zoom inloggen om even vragen te stellen als
dat nodig is. Dus dat is geheel naar eigen inzicht te kiezen. Dan kunnen ook meerdere kinderen
tegelijk met de stamgroepleider in gesprek zijn.
De instructies voor het werken met Zoom zullen we versturen zodra we deze volledig op orde
hebben.
U krijgt een handleiding van ons.
De contactmomenten gaan in vanaf het moment dat we de instructie voor u en uw zoon of dochter
verzonden hebben.

Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact met mij op!

Tot zover maar weer voor deze dag!
Ik wens u een fijne avond.

Hartelijke groet,
Anke de Graaf

