26 maart - nummer 8

Belangrijke data
3 april
8 april
10 april
10 - 13 april
15 april
22 april
23 april
24 april
25 april - 8 mei

(april)

Open Podium (gaat niet door)
Schoolvoetbaltoernooi groep 7 en 8
Studiedag
Pasen
Route 8 (gaat niet door)
Schoolvoetbaltoernooi groep 5 en 6
Nieuwsbrief 9
Koningsontbijt (gaat niet door)
Voorjaarsvakantie

Alle hierboven vermelde data zijn overgenomen van de schoolkalender maar in verband met alle maatregelen
omtrent het Coronavirus allemaal onder voorbehoud.

Algemeen
Van de directie
Wat een rare en verwarrende tijd. Lege scholen, lege speelplaatsen, mensen opgesloten in (te)huizen
en overvolle ziekenhuizen en ondertussen proberen we het leven zo goed en zo kwaad als het gaat
door te laten gaan. Dat valt niet mee, maar we doen allemaal ons best.
Voor ons, als leerkrachten, betekent het dat we ons best doen om onderwijs voor uw kind beschikbaar
te maken. Onderwijs, dat dan wel thuis moet plaatsvinden. Maar misschien moet u ook wel thuis
werken, hebt u problemen met het opvangen van kinderen, moet u ook nog mantelzorg bieden, hebt u
zorgen over financiën of angst over de gezondheidstoestand van dierbaren. En dan valt het onderwijs
verzorgen aan uw kind(eren) niet mee en heeft dat wellicht ook niet de hoogste prioriteit.
Vanuit ouders en verzorgers bereiken mij berichten over problemen
met het realiseren van het onderwijs. Dat begrijpen wij. Het
allerbelangrijkste is nu gezondheid. Als het dus een keer niet lukt om de
hele dagtaak te maken, is dat heel begrijpelijk en geen probleem.
Natuurlijk is het fijn als kinderen hun werk kunnen doen, maar wij
hebben begrip voor het feit dat dat niet altijd lukt. Misschien is het goed
deze boodschap ook met uw kinderen te delen, omdat ik ook berichten
krijg van ouders dat hun kind gestrest wordt als een opdracht niet af
komt of niet lukt.
Vanuit leerkrachten krijg ik berichten dat veel kinderen heel goed aan het werk zijn. De digitale
opdrachten kunnen door hen gevolgd worden en zij zien dat er volop gebruik van gemaakt wordt. Zij
missen echter het directe contact met hun kinderen, maar daar is op dit moment nog niets aan te
veranderen. We hebben wel afgesproken dat we vanaf komende week via Microsoft Teams met
kinderen gaan communiceren. Hierover krijgen u en uw kind binnenkort meer te horen. De eerste test
hiermee heeft al plaatsgevonden en is goed bevallen!
Mochten er zaken in de komende dagen of weken veranderen zal ik u daarvan uiteraard op de hoogte
houden. Zoals afgelopen weken zal ik dat dan ook via email doen, zodat iedereen op hetzelfde
moment over dezelfde informatie kan beschikken.
Voor nu rest mij enkel u, mede namens alle teamleden, heel veel sterkte en gezondheid te wensen in
deze moeilijke tijd en de hoop uit te spreken dat we elkaar weer snel kunnen ontmoeten.

Harold Jacobs.

Het belang van voorlezen
Ieder kind wordt graag voorgelezen. Voorlezen is niet alleen
leuk, maar het levert ook een belangrijke bijdrage aan de
ontwikkeling van je kind. Het is leuk om samen te lachen om
grappige voorvallen in het verhaal, vol spanning uit te kijken
naar de volgende bladzijde en om te fantaseren bij de
illustraties in het boek.
Als je je kind vanaf jonge leeftijd voorleest, zal hij of zij een
ruimere woordenschat opbouwen, waardoor het leren lezen
gemakkelijker zal gaan. En door met je kind te praten over het
verhaal, wordt het kind gestimuleerd om actief met taal aan
de slag te gaan. Daarnaast stimuleert voorlezen de fantasie en
leert een kind zich te verplaatsen in een ander en emoties te
herkennen en te begrijpen. Bovendien wordt de luisterhouding en de concentratie gestimuleerd.
Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die al als baby zijn voorgelezen, beter gemotiveerd zijn om te
leren lezen en meer plezier hebben in het lezen. Deze kinderen zijn taalvaardiger, begrijpen teksten
beter en hebben daardoor meer succes op school dan kinderen die weinig of niet worden voorgelezen.
En samen met boekjes bezig zijn versterkt bovendien de band tussen ouder en kind.

Afgelasting Route 8 Eindtoets groep 8
U hebt ongetwijfeld inmiddels gehoord dat de eindtoets voor groep 8 niet doorgaat. Voor sommige
kinderen zal dat een opluchting zijn, voor andere een teleurstelling. Ik denk dat het een wijs besluit van
de overheid is. Het voorkomt onduidelijkheid en onrust bij de kinderen van groep 8. Voor ons maakt
het niets uit. Alle kinderen hebben inmiddels een schooladvies gehad en kunnen daarmee starten op
het voortgezet onderwijs. Vanuit onze kant zullen we alles in het werk stellen om de kinderen daar te
krijgen waar ze volgens ons advies thuishoren. Er zal volgend schooljaar in de eerste klas van het VO
extra goed worden gekeken of een kind op de juiste opleidingsniveau zit. Mocht daar onduidelijkheid
over zijn, kunt u contact opnemen met de leerkracht van groep 8 of met mij.

Koningsspelen gaan niet door in 2020
Vanwege de recente ontwikkelingen rondom het Covid-19 virus gaan de koningsspelen dit jaar niet door. De
landelijke organisatie vindt het niet verantwoord en gepast om het sportieve Oranjefeest te organiseren

Huiswerk afhalen op Heuvelrijk
Het is een aparte situatie waar we met zijn allen in beland zijn. We proberen er als team natuurlijk voor
iedereen het beste van te maken maar zeker ook de regels van het RIVM in acht te nemen. Daarom deze
boodschap op de ramen voor alle leerlingen en ouders die het huiswerk afgelopen woensdag op kwamen halen.
Voor iedereen de boodschap, ben creatief en maak er samen het beste van, pas goed op elkaar!
Team
Brede school Heuvelrijk

Nieuwsbrief 9 verschijnt op 23 april

Ingezonden activiteiten en mededelingen

