THUISONDERWIJS WEEK 2
IJlst, dinsdag 24 maart 2020

Beste ouders/verzorgers,
Van ‘thuisonderwijs’ naar ‘onderwijs op afstand’ :
Gisteren zijn we alweer de tweede week ingegaan van ons
thuisonderwijs.
Na een week wennen en oriënteren naar de mogelijkheden gaan we nu
steeds meer toe naar ‘onderwijs op afstand’. Alle tasjes met weektaken
en werk zijn keurig opgehaald en via o.a. Parro kunnen de kinderen en
ouders makkelijk communiceren met de leerkrachten.
We zijn ons aan het oriënteren op Microsoft Teams zodat de leerkrachten
,mocht dit na 6 april nodig zijn, ook live met de kinderen kunnen
communiceren en nieuwe instructies kunnen geven. Vandaag hebben we
ons eerste online overleg gehad met het team van de Kogge: fijn om zo weer even iedereen te zien en
te horen hoe het gaat: ook wij missen de kinderen en elkaar….

“Trots op onze school De Kogge’
Naast dat deze Coronacrisis veel zorgen en onzekerheid brengt
bij zowel kinderen, ouders als leerkrachten vinden we het mooi
om te zien dat deze nieuwe werkelijkheid ook heel veel mooie en
creatieve dingen oplevert. Als team ervaren we een enorme
saamhorigheid en we doen er alles aan om er het beste van te
maken voor de kinderen thuis; we proberen nieuwe dingen uit,
stappen uit onze comfortzone door filmpjes van onszelf te
maken, bedenken afwisselende opdrachten voor thuis en
vergaderen online!
We krijgen lieve brieven en berichten van kinderen en genieten
erg van de foto’s en filmpjes die gestuurd worden.
Ook horen we van verschillende ouders dat ze trots zijn hoe onze school dit oppakt en hoe het
georganiseerd wordt. Wij delen deze trots ten opzichte van de kinderen en jullie als ouders! Geweldig!
Van complimenten wordt iedereen blij en dat geeft ook de energie om zo door te gaan!

Thuisonderwijs: echt niet altijd makkelijk!
We realiseren dat het thuis maken van schoolwerk lang niet voor iedereen makkelijk is.
Zowel voor ouders als voor kinderen. Veel ouders zijn nu thuis aan het werk en kunnen niet de
begeleiding geven die wellicht nodig is. Daarnaast kan deze nieuwe situatie je als ouder ook onzeker
maken: moet ik een planning maken, hoelang moeten ze met schoolwerk bezig zijn, leert mijn kind wel
voldoende en hoelang gaat deze situatie duren? Naast dat kinderen mogelijk deze spanning van
ouders voelen hebben kinderen ook hun eigen onzekerheid.
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Dat kan tot verdriet, frustratie of boosheid leiden
waardoor er thuis strijd ontstaat. Ook al is het niet
leuk, het is wel een normale reactie. Bedenk dan
dat schoolwerk niet het belangrijkste is. Het gaat
er in deze tijd juist om dat kinderen zich veilig en
geliefd voelen.
Ga daarom juist ook leuke dingen doen:
voetballen in de tuin, samen een cake bakken, een
spel spelen een boek lezen of een film kijken.
Of juist elkaar juist even de ruimte geven….

We weten nog niet hoelang deze periode zal duren maar samen maken we er het beste van!

Werken met Microsoft Teams:
Mocht de situatie langer duren dan 6 april dan gaan we starten met Microsoft Teams met de
leerlingen van groep 4 t/m 8 . Microsoft Teams is een app/programma waarmee je op afstand kunt
samenwerken. Jullie kunnen de app/programma via de appstore downloaden op de telefoon, Ipad of
computer. Op de computer is het ook mogelijk om via internet in te loggen: teams.microsoft.com
Ervaringen van anderen zijn dat de telefoon en tablet overzichtelijker zijn dan de computer (daarop
zijn veel functies tegelijk te zien).
De kinderen van groep 4 t/m 8 krijgen van de leerkracht een mailtje met een eigen emailadres en een
wachtwoord.
De twee jongens uit onderstaand Youtube filmje leggen heel goed uit wat de mogelijkheden van
Microsoft Teams zijn:

https://youtu.be/ZWXMNwn5pLc

De leerkrachten gaan het zelf eerst uitproberen/testen en laten jullie weten wanneer ze hier, mocht
dit nodig zijn na 6 april, mee gaan starten.
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Bewegen met meester Tammo en meester Doede (allebei werkzaam in OT6)
Wegens het Corona virus kunnen we helaas de aankomende periode niet samen gymmen! Dat vind ik
als gymmeester natuurlijk jammer! Aankomende weken zullen jullie dus in plaasts van ons fanatieke
gym-uur, andere opdrachten krijgen. Dit kan bijvoorbeeld een beweegchallenge zijn voor binnen en/of
buiten of een quiz over bewegen. Wekelijks zullen er opdrachten op mijn internetpagina komen te
staan en ook nog wat andere leuke dingen. Kijk straks maar snel!
De link naar de opdrachtenpagina is:
Onderbouw:

http://meesterdoede.yurls.net/nl/page/1090076
Bovenbouw:
http://meesterdoede.yurls.net/nl/page/1089096
Voor 23 maart /m 27 maart staan er challenges klaar!

Website juf Cora:
Ook juf Cora draagt graag haar steentje bij om de kinderen
in beweging te houden!
Check haar website: https://gymenspel.nl/
Ook hier veel suggesties om lekker te blijven bewegen!

Tot slot
Wij als team en ook jullie als ouders krijgen via social media en om je heen heel veel suggesties en tips
binnen voor het (school)werk met je kinderen thuis.
Ga dit alsjeblieft niet allemaal doen:….alles is leuk en creatief en de één maakt het nog mooier dan de
ander…dat vragen wij zeker niet van jullie. Kijk wat bij jullie past en wat realistisch is.

Sterkte en gezondheid toegewenst !
Vriendelijke groet,
Team van de Kogge

