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Datum

Activiteit

Wie

01 april
t/m
05 mei

School gesloten
Inclusief meivakantie, studiedag en
Bevrijdingsdag

Team/K&O

13 april

Tweede Paasdag

Team/K&O

GL = Groepsleiding; MT = Managementteam; K&O Kinderen en ouders;
MR = Medezeggenschapsraad

SCHOOLNIEUWS
Emilie nog in Nieuw Zeeland
Door de complete lock-down in Nieuw Zeeland zit
Emilie nog in het buitenland en kan ze niet naar
Nederland komen. Het gaat goed met haar en ook
zij logt elke dag in om te overleggen met het team
en om vragen van kinderen te beantwoorden. Wij
hopen dat de ambassade gaat helpen om ook haar terug naar huis te
halen, want wij missen haar enorm. Ondertussen hopen wij dat Emilie er
in Nieuw Zeeland toch het beste van kan maken in deze bizarre tijd.

FLITS!

Agenda

Jenaplanschool Antonius Abt

Inhoud van deze Flits

Het zijn rare tijden – heel rare tijden
Zondag 15 maart zaten we allemaal de hele dag al in spanning te
wachten op de aangekondigde persconferentie. We zagen het al
aankomen, maar hielden er ons hart ook voor vast. De mededeling was
dat scholen dicht gingen vanaf de volgende dag tot en met 6 april
aanstaande. De scholen drie weken dicht, maar geen vakantie! Wat nu?
Merel, Nicole en Helma hebben de hele avond voorbereidingen getroffen
om u, maar ook de medewerkers te informeren. We hebben de eerste
plannen gemaakt voor….. Hoe WE het aan gaan pakken. Bekaf af, maar
voldaan waren we toen we naar bed gingen en niet konden slapen.
Ondertussen ging iedereen aan de slag met nadenken over
mogelijkheden, ideeën sprokkelen, tips appen, plannen maken etc.
Waarschijnlijk ging ook u naar bed, om daar niet te kunnen slapen.
En dan, is het maandag ….
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De school is leeg, maar niet helemaal
Medewerkers zijn thuis, maar niet allemaal
We moeten gewoon werken, maar het is niet gewoon
Ouders moeten gewoon werken, maar het is niet gewoon
Het leven gaat gewoon door, maar het is niet gewoon
Je voelt de energie stromen overal, het borrelt en het bruist en WE zetten er met zijn allen de
schouders onder om onderwijs op afstand te bieden voor elk kind en u om dat thuis dan weer te
verzorgen. WE zetten er met zijn allen de schouders onder om onderwijs nabij te bieden voor
kinderen van ouders uit cruciale beroepen in de vorm van opvang op school.
Iedereen is enorm betrokken… ook diegenen die thuis zijn.
Ik voel dat WE het samen doen en schiet vol.
Ik ben zo ontzettend trots op ONS!!!!
Helma
Corona maatregelen verlengd
Wat een uitdaging voor iedereen! Zoals u ook al heeft
gehoord via de diverse media blijven alle scholen dicht tot 28
april. Dat valt in onze meivakantie. Aansluitend aan de
meivakantie hebben wij op 4 mei een studiedag en de dag
daarna is het bevrijdingsdag. Dat betekent voor onze school
dat wij pas open gaan op 6 mei aanstaande, als de richtlijnen
niet veranderen.
Deze week zijn wij alweer aan de slag gegaan om onderwijs op afstand te organiseren. In de
vorige periode betrof het vooral herhaling en in-oefening. In deze fase zullen we ook instructies
op afstand geven, waarbij de kinderen op een vastgestelde tijd inloggen in Google meet om de
instructie te volgen, vragen te stellen en elkaar in de digitale klas ontmoeten.
Via de bouw krijgt u informatie over de nieuwe lesstof. De opvang voor kinderen in cruciale
beroepen gaat door tot en met 17 april. Op 26 april besluit het kabinet welke maatregelen er
volgen, wij volgen uiteraard de berichten, zodat wij jullie tijdig kunnen informeren.
Berichtje van Nicole
Beste ouders en kinderen van locatie Slot,
Wat ontzettend jammer dat we elkaar 7 april nog niet gaan zien. Ik had me er al
op verheugd om jullie allemaal weer welkom te heten bij de deur. Ook alle
stamgroepleiders wilden jullie weer live zien. Maar helaas is het niet anders en
houden we ons aan de afspraken vanuit het ministerie. Het is stil in school, geen gelach, geen
spelende en werkende kinderen. We doen ons best om het thuis onderwijs zo goed mogelijk te
organiseren, zodat we op allerlei manieren toch contact met elkaar kunnen houden.
Groeten en zorg goed voor elkaar, Nicole
Berichtje van Merel
Beste ouders en kinderen van locatie Park,
Ik mis jullie! Het is zo gek op school, geen blije kindergezichten, geen ouders in de
gang en op het Janaplein. Wij begrijpen allemaal heel goed dat de richtlijnen van
het RIVM en vanuit het kabinet zo zijn, we moeten wel! Maar leuk is natuurlijk anders. Iedereen
doet enorm zijn best, de kinderen met het werk van school, jullie thuis om kinderen te
begeleiden naast thuiswerk en wij om het onderwijs op afstand te verzorgen en contact te
leggen met kinderen. We houden nog even vol!
Zorg goed voor elkaar, de zon schijnt vandaag voor jou!
Lieve groeten, Merel

Ode aan jou
En dan ineens ben je thuis aan het werk en is de school dicht.
Wat een respect hebben wij voor jullie allemaal.
Van ouder/verzorger naar begeleider van het schoolwerk van de
kinderen.
Hoe moet je het allemaal plannen en managen, bellen, regelen,
helpen, het huishouden en ook nog zorgen voor elkaar.
Wij weten dat iedereen zijn best doet. Maar soms lukt het even
niet, denk dan…morgen weer een nieuwe dag!
Er komen hopelijk snel weer andere tijden…

Niet spelen op het plein onder schooltijd
en BSO-tijd
Om te voorkomen dat het erg druk wordt op het schoolplein willen
wij (in het kader van de RIVM richtlijnen) aan u vragen om tijdens
schooltijd en BSO-tijd uw thuis zijnde kinderen niet op het
schoolplein te laten spelen, zodat de kinderen (van de ouders in
cruciale beroepen) die op school of bij Eigenwijze opgevangen
worden voldoende speelruimte hebben.

Activiteiten die afgelast zijn
Helaas hebben wij n.a.v de berichten en maatregelen moeten
besluiten om een aantal pareltjes van activiteiten te moeten laten
schieten. Hoe leuk ook, nu is het bestrijden van het virus
belangrijker dan alles wat wij gepland hadden!
Wat gaat zeker NIET door dit jaar:
 Paasontbijt
 Sponsorloop
 IEP- Eindtoets (door ministerie besloten)
 Sportdag bovenbouw
 Kamp middenbouw
 Kamp onderbouw
 Feest bovenbouw
 Inspiratietafel van 28 mei
Ten aanzien van de revue van groep 8 gaan we bekijken in welke vorm we die kunnen doen.
Het is goed om alvast rekening te houden met het idee dat het waarschijnlijk niet op de manier
zal zijn die we gewend zijn. Natuurlijk gaan wij, ook samen met de kinderen, nadenken over
een goed alternatief hoe wij op een fijne manier afscheid kunnen nemen van onze
schoolverlatende groep 8-ers. Voor alle activiteiten die niet
door kunnen gaan willen we een alternatief bedenken voor in
de laatste schoolweek.
Bijlage
 Tijdelijk verzuimprotocol bij onderwijs op afstand

Voor iedereen
Zorg goed voor jezelf! En…pas goed op elkaar!
Stay home, stay safe!

