Beste ouders / verzorgers,
Vandaag sturen we u weer een algemene update. Voor zover wij weten is er nog bij niemand covid-19
vastgesteld, laten we vooral hopen dat dit zo zal blijven.
We zien iedere dag berichten verschijnen met betrekking tot het thuiswerken en onderwijs op afstand
en volgens ons loopt het allemaal naar behoren op dit moment.
Het is voor velen van u waarschijnlijk heel erg wennen om naast vader/moeder ineens meester/juf te
moeten zijn en daarnaast in veel gevallen ook nog thuis moet werken. Daar hebben we veel respect
voor en we danken u hartelijk dat u ons hier in wil ondersteunen.
Naast het maken van roosters en het verzorgen van werk dat daarbij past, zijn de leerkrachten aan het
onderzoeken op welke manier zij het best contact met de leerlingen en met u kunnen onderhouden. Dat
gaat op verschillende manieren: er wordt gebeld, er zijn face-time gesprekken, er wordt gesproken via
het programma Zoom en er wordt gekeken of de chat functie binnen Parro een oplossing is. We hebben
met de collega’s afgesproken dat ze een manier kiezen die het best bij hen past en die voor hen het
prettigst werkt. Dat kan betekenen dat er op verschillende manieren contact met u gelegd wordt. De
leerkrachten delen de goede ervaringen met elkaar.
Mededelingen:
-De avondvierdaagse in Hoogland is dit jaar afgelast, er komt geen alternatieve datum.
-De schoolreiscommissie heeft tevens besloten dat de schoolreis dit schooljaar niet doorgaat.
-Stichting Beytna heeft hulp aan onze leerlingen gevraagd. Deze stichting heeft zorg voor de ouderen en
alleenstaanden in de wijk. Om er voor te zorgen dat zij niet vergeten worden hebben ze een oproep
gedaan om voor deze mensen een tekening te maken, een kaartje of verhaal te schrijven of iets anders
wat hun dag kan opfleuren. Indien uw kind hier aan mee wil doen, dan kan het product ingeleverd
worden bij de wijkboerderij op Zeldertsedreef 2. Daar staat buiten een bak waar het in gedaan kan
worden.
-Normaliter maken we weinig tot geen reclame voor bedrijven, maar de volgende aanbieding willen we
u niet onthouden: https://www.bol.com/nl/m/thuisblijvertjes/ Voor slechts 1 cent per stuk kunt u
luisterboeken of digitale leesboeken aanschaffen. U kunt iedere week kiezen uit 10 verschillende
boeken.
Met vriendelijke groeten, namens het team van De Malelande Jos Houtveen

