Datum:

20 maart 2020

Voor:

de ouders/verzorgers van de kinderen van ‘t Startnest

Betreft:

Corona nieuwsbrief einde week 1

Beste ouders en verzorgers,
De eerste week van de verplichte schoolsluiting zit er op. Het is een bijzondere week geweest waarin
u en wij veel hebben moeten organiseren en regelen.
Dank u wel voor uw fijne reacties en aangeboden hulp in deze ongewone tijd.
We zijn deze week heel druk geweest met opzetten van thuisonderwijs, voor zover mogelijk. Het is
een zoektocht voor alle betrokkenen. We zoeken naar antwoorden die we nog niet eerder hebben
gegeven.
We zijn nog zoekende naar de juiste balans. Hoever kunnen we gaan in het bieden van
thuisonderwijs, wetende dat het voor de kinderen en voor u soms veel moeite kost om dit vorm te
geven. U bent immers ouder en geen leerkracht. Thuisonderwijs, zoals wij het nu aanbieden, is
anders dan het onderwijs dat de kinderen op school gewend zijn. We gaan ervan uit dat de kinderen
gedurende deze weken hun vaardigheden bijhouden.
We vragen ons af of we u niet onder- of overvragen en of het aanbod ligt in de lijn met wat u
verwacht.
Daarnaast hebben we deze week vorm gegeven aan de opvang voor de kinderen van de ouders die
werken in de cruciale beroepen. We hebben samen met de kinderopvang nu een structuur
georganiseerd.
Met de scholen van de stichting Wijzer aan de Amstel en Solidoe hebben we elke dag onder
schooltijd opvang en indien nodig ook buitenschoolse opvang.
Als u hierover vragen heeft dan kunt u contact met mij opnemen.
Voor de komende weken zijn we druk aan het werk met elkaar om de communicatie tussen de
kinderen en ons en tussen u en ons te reguleren en daar waar nodig aan te passen.
We zijn deze week naarstig op zoek gegaan naar een manier om met de kinderen te kunnen
chatten of iets dergelijke. Bijvoorbeeld door videocalls te organiseren. Vandaag maken we een keuze
over het programma dat we daarvoor gaan gebruiken. We zullen u daarover begin volgende week
verder informeren.

Feedback
Om het thuisonderwijs te blijven vormgeven willen we graag uw feedback.
Uw feedback over:
 Hoe is het werk gemaakt?
 Zijn er bepaalde onderdelen niet goed begrepen door de kinderen?
 Wat heeft u nog nodig om de kinderen goed te begeleiden?
Daarnaast is het fijn als u ons wilt laten weten hoe het is met het welzijn van de kinderen en u in
deze vreemde situatie. Als de kinderen (of u zelf) ziek zijn, willen we dat graag weten. We willen
daarover contact houden.
Wilt u de feedback via een mail vandaag of in het weekeinde versturen naar de stamgroepleider(s)
van uw kind? Als er twee stamgroepleiders voor de groep staan, dan graag naar beiden versturen.
Maandag gaan we aan het werk om de feedback te verwerken. Ik stuur u aan het eind van de
maandagmiddag weer een update over de ontvangen feedback en de mogelijke aanpassingen die
we naar aanleiding daarvan maken.
Rest mij nog om u te bedanken voor uw enorme veerkracht en improvisatievermogen. U heeft deze
rol om uw kind (eren) te begeleiden bij het onderwijs thuis zomaar in de schoot geworpen gekregen.
Ik wil mijn collega’s bedanken voor hun grote inzet, veerkracht en improvisatievermogen.
Geen van ons allen heeft ooit eerder met dit bijltje gehakt en toch krijgen we het binnen een week
voor elkaar om structuur en inhoud te geven aan deze ongekende opdracht met elkaar.
Voor de kinderen, u en het team is dit een tijd waarin blijkt dat we veel voor elkaar kunnen krijgen.
Ik vind dat een topprestatie van iedereen!
Daarnaast stuur ik hierbij de link van de open brief van de burgemeester Pieter Heiliegers en
wethouder van Onderwijs Ria Zijlstra. Zij spreken alle kinderen in Uithoorn/De Kwakel aan over het
coronavirus om hen gerust te stellen.

Hartelijke groet,
Mede namens het team
Anke de Graaf

