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Van de directie
Het is alweer 2 weken geleden dat de eerste strenge maatregelingen ingingen
en de scholen gesloten werden. In dit coronatijdperk proberen we allemaal ons
steentje bij te dragen om alles zo goed mogelijk door te laten gaan.
Dat geldt voor u, naar thuiswerken ook de kinderen lesgeven/helpen en dat is
naar wij uit eigen ervaring weten, best een hele opgave!
De collega’s doen het met plezier en proberen zo goed en zo kwaad als het kan
de vorderingen op het leren van onze leerlingen in de gaten te houden.
Uiteraard zal de sociale ontwikkeling straks weer opgepakt moeten worden,
want op dit moment gelden de “huisafspraken”.
Hoe de situatie na 6 april zal zijn, weten we op dit moment nog niet, maar we
houden ernstig rekening met een verlenging van deze “intelligente lockdown” .
Ik hoop dat u als er problemen zijn, ons weet te vinden, want we moeten dit
tijdperk samen zien door te komen!
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Corona nieuwtjes
Bij ons is inmiddels bekend dat er in 2 gezinnen van kinderen op onze school mogelijk
corona heerst.
Wij wensen beide gezinnen heel veel sterkte tijdens de quarantainetijd en uiteraard
beterschap!
Er is speciale aandacht voor kinderen die extra zorg nodig hebben. We proberen de Da
Vinci-kinderen zo goed mogelijk te voorzien van verrijkingsopdrachten en de andere
kinderen krijgen vaker instructie via Google hangouts en wordt er intensief gesproken met
hun ouders over een specifieke op maat gemaakte aanpak.
Bij 2 kinderen worden aparte instructiemomenten ingelast.

Tips voor het Coronatijdperk
Hierbij enkele sites, waar u ideeën en hulpmiddelen kunt opdoen voor allerlei bezigheden
met de kinderen.
Hulpmiddel organiseren
https://www.gezinnig.nl/free-printables/thuisklets-printable.html
https://www.gezinnig.nl/free-printables/dagplanning-printable.html
https://www.citymom.nl/newsmom/efficient-thuis-werken-met-kinderen/
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https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Ouders/Wat-als-spanningen-thuis-oplopen-doorcoronavirus-ouders
https://www.kenniscentrum-kjp.nl/wp-content/uploads/2020/03/Handreiking-Hoe-praat-jemet-je-kind-over-corona.pdf
Filmpje kijken?

Verschillende organisaties bieden (gratis) films aan voor iedereen die nu thuiswerkt:
o
o

Een overzicht van jeugdfilms op NPO Start
Gratis film collectie van de IDFA

Diversen?
Hier een aantal links voor u, maar mogelijk ook voor de kinderen.
o
o

11x de leukste virtuele tours en online exposities van beroemde musea die je
vanaf je bank kunt bijwonen .
Lean in: The Ultimate 10-Minute Office Workout
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Kalender
De kalender van de school kunt in Parro altijd bekijken. Alle activiteiten voor de
maand april zijn opgeschort. Wat betreft het doorgaan van de meivakantie zijn
we afhankelijk van de maatregelen van de regering! We wachten met spanning
af.
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