Nadenken over opstarten school vanuit de 1,5 meter norm
Afgelopen week hoorden we van premier Rutte dat als de maatregelen deels opgeheven gaan worden, we
vanuit het 1,5 m-afstand principe ons dagelijks leven in moeten gaan richten. Dit heeft ook consequenties voor
het op school zijn. Wij zijn er over aan het nadenken hoe dit principe in de groepen vormgegeven kan worden.
Zodra er meer duidelijkheid komt hoe het verder zal gaan met de maatregelen na 28 april, zullen we
doorgeven wat dit voor ons en u betekent.
Chatten
Ook deze week weer een stukje over het chatten. Het komt helaas voor dat er op de chat onaardige dingen
(over anderen) gezegd worden. En niet alleen in de chat van school maar ook via andere kanalen. Natuurlijk
keuren wij dit niet goed maar vanaf de afstand die we hebben, kunnen we daar concreet niet veel aan doen.
Het chatgedrag van uw kind blijft uw verantwoordelijkheid als ouders. Deze periode van afstandsonderwijs
leert ons allemaal hoe we om moeten gaan met sociale kanalen. Het omgaan met waarden en normen kan
hierdoor duidelijker gemaakt worden en het is een uitgelezen mogelijkheid om met uw kind te bespreken wat
wel en niet gewenst is. U kunt hierdoor ook uw kind leren dat niet iedereen hetzelfde denkt en vindt. Zij
kunnen zich proberen te verplaatsen in anderen door zich af te vragen hoe een ander een opmerking of vraag
op zou kunnen vatten. Je kunnen verplaatsen in anderen, is een waardevolle eigenschap die voor iedereen
goed is om te leren. We willen de chatmogelijkheid graag behouden en onderstaande regels blijven daarom
nog steeds van kracht. We vragen u dus om hierbij betrokken te blijven.

Contactmoment met de leerkracht
We kunnen ons voorstellen dat u het prettig vindt om een contactmoment met de leerkracht(en) van uw
kind(eren) te hebben. Daarvoor willen we de gelegenheid geven op donderdagavond 16 april of
dinsdagavond 21 april (tussen 19.00 en 21.00 uur). U kunt u aanmelden voor een contactmoment op één
van deze avonden bij de leerkracht(en) van uw kind per mail. Deze contactmomenten zullen via Hangouts of
telefonisch gedaan worden. U kunt uw voorkeur aangeven voor een videocall of een telefoontje in het mailtje
dat u naar de leerkracht stuurt. U hoort daarna van de leerkracht hoe laat en op welke datum u het
contactmoment heeft.
Paasviering
Normaal gesproken zouden wij vandaag op school in de groepen onze Paasviering houden. Dat is nu niet
mogelijk en daarom hebben we het programma voor onze Paasviering bijgevoegd bij deze nieuwsbrief. U kunt
dan met uw kind(eren) dit programma volgen. We hopen dat vele van jullie dit zullen doen!
Paasweekend - vrij
Morgen, Goede Vrijdag, en Tweede Paasdag zijn we allemaal vrij. Dit houdt in dat er op deze dagen geen
schoolwerk zal worden opgegeven. Dat geldt ook voor vrijdag 17 april, de dag waarop de koningsspelen
georganiseerd zouden worden.
Vakanties
Er staan dit cursusjaar nog twee vakanties gepland: de meivakantie en de pinkstervakantie. We zullen deze
twee vakanties aanhouden als vrije weken om op te laden en te ontspannen. Dat geldt voor ons als
leerkrachten maar natuurlijk ook voor ouders en kinderen.
Bestuursvergadering
Woensdag 15 april zal het bestuur samen met de MR vergaderen.
Schoolfruit
De leveringen van het schoolfruit voor dit cursusjaar zijn gestopt door de corona omstandigheden.
Attentie
Wat zijn we blij met uw inzet voor de kinderen en bij het begeleiden van het thuisonderwijs! We hebben er veel
bewondering en waardering voor wat u voor de kinderen allemaal doet, naast de andere bezigheden die u
heeft. Ga zo door! Om onze dank tastbaar te maken, zal er voor ieder gezin een attentie zijn volgende week.
U merkt het vanzelf!
Ingekomen (juf Angelina)
Na het succes van de vorige webinar van Tischa Neve over het thuis zijn met je kinderen in deze corona tijd,
gaan we met het Centrum voor Jeugd en Gezin door met de volgende webinar:
‘Help, ik ontplof!’
Wanneer: Donderdag 7 mei van 20:30 tot 21:30.
Niemand maakt zoveel emoties bij je los als je eigen kind. Positieve, maar ook negatieve. Ze krijgen je zo snel
op de kast, ook al nemen we ons steeds weer voor om rustig te blijven.
Klinkt simpel dat rustig blijven, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan, zeker in deze pittige tijd!

Onderwerpen die aan bod komen tijdens dit webinar:
•
Wat is de functie van emoties?
•
Waar komen die heftige emoties bij jou en je kind vandaan?
•
Waarom is het belangrijk om ontploffen te beperken?
•
Hoe hou je het behapbaar en verminder je ontploffen?
•
Hoe kun je goed reageren op heftig gedrag of heftige emoties van je kind?

In dit gratis webinar (een online lezing die je thuis vanachter je computer volgt) geeft kinderpsycholoog en
opvoedkundige Tischa Neve jullie tips om je eigen emoties naar je kinderen toe beter onder controle te
houden. Een webinar vol met heldere, praktische uitleg en tips die je gelijk kunt toepassen in de praktijk.
Wil jij het anders? Wil jij beter om kunnen gaan met de emoties van je kind? Rustiger reageren?
Meld je dan aan voor dit gratis webinar, bomvol inspiratie en tips!
AANMELDEN: https://groot-en-klein.webinargeek.com/help-ik-ontplof-2 óf
https://www.cjgderondevenen.nl/webinar-help-ik-ontplof

Tenslotte
We wensen u gezegende Paasdagen en een hartelijke groet vanuit de Pijlstaartlaan!
Mvg, mede namens het team, Marius-Jan Breugem, directeur

