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De eerste schoolweek, zonder dat de meeste kinderen fysiek naar

school toe komen, zit er alweer bijna op. Een bijzondere week,

waarin wij ons allemaal enorm flexibel hebben moeten opstellen.

Niet alleen het team en de kinderen, wij beseffen ons ook heel

goed dat u als ouders/verzorgers ook heel flexibel heeft moeten

zijn. Deze situatie vraagt van u ineens om thuisjuf of thuismeester

te zijn, daarnaast heeft u in veel gevallen ook nog uw eigen

werkzaamheden te volbrengen. Een heel aantal ouders/verzorgers

van onze school is daarnaast werkzaam in cruciale beroeps-

groepen, waaronder een heel aantal in zorggerelateerde

beroepen. Vanuit school hebben wij geprobeerd u zoveel als

mogelijk te informeren over zaken m.b.t. school, thuiswerk en het

Coronavirus. Daarbij zijn wij behoorlijk afhankelijk van de digitale

snelweg, waar de afgelopen week behoorlijk vaak een file op te

zien was. Met deze update hopen wij u verder te informeren over

diverse zaken. Zoals u wellicht begrijpt, varen wij elke dag een

'dagkoers'. Door allerlei zaken kan een eerder genomen aanpak of

beslissing zo ineens weer anders moeten. Zodra dit het geval is,

informeren wij u natuurlijk. Voor vragen ben ik te bereiken via mijn

e-mailadres: a.vos@franciscus-nunspeet.nl. Ik probeer elke werkdag

mijn e-mail te beantwoorden.

 

Met vriendelijke groet,

Andy Vos

Directeur  

 

HET TEAM

Elke schooldag zijn er enkele collega's op school aanwezig om de

noodopvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen te

verzorgen. De rest van het team werkt zoveel mogelijk vanuit huis,

zoals geadviseerd door de Rijksoverheid. Er zijn enkele collega's uit

voorzorg thuis, vanwege lichte griepverschijnselen. Zij voelen zich

verder goed en ook zij dragen vanuit huis bij aan het organiseren

van onderwijs op afstand.

ONDERWIJS OP AFSTAND

VOOR ALLE KINDEREN

EN VERDER:
- DRIEGESPREK, WAT NU?
- PARRO !?!!
- GOOGLE CLASSROOM BINNEN
COOL.CLOUDWISE.NL
- NOODOPVANG
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GEEN CENTRALE EINDTOETS GROEP 8

Minister Slob heeft besloten dit schooljaar geen eindtoets

groep 8 te laten plaatsvinden. De minister zegt hierover zelf

het volgende: 

,,We vragen op dit moment heel veel van het

onderwijspersoneel. Ik heb erg veel bewondering voor al die

leraren en schoolleiders die zich met al hun creativiteit

inzetten voor onderwijs aan kinderen die thuis zitten. Dat

heeft nu prioriteit voor scholen. Ik vraag hier ieders begrip

voor". De kinderen uit groep 8 hebben voor de

voorjaarsvakantie allen het advies VO ontvangen van de

stamgroepleiders. Dat advies is gebaseerd op een breed

beeld van de ontwikkeling van het kind over de afgelopen

jaren. "Het advies van leraren is altijd al leidend en zal nu

ook bepalen in welke stroming kinderen instappen op de

middelbare school.", aldus minister Slob. In samenwerking

met de middelbare scholen in onze omgeving zullen wij de

kinderen zo goed mogelijk voorbereiden op de overstap

naar het voortgezet onderwijs. Minister Slob heeft aan de

middelbare scholen gevraagd om in het nieuwe schooljaar

extra goed te kijken naar of de kinderen uit de huidige

groep 8 op de juiste zitten. Daarover zal minister Slob

nadere afspraken maken met het VO. 

ONDERWIJS OP AFSTAND

Binnen een heel korte tijd is het onderwijs op afstand

voor onze school van de grond gekomen. Het team heeft

er dan ook hard aan gewerkt om aan elke bouw een

passend aanbod te kunnen bieden. Daarin zijn wij met

elkaar nog elke dag lerende. Ik ben ontzettend trots op

wat het team in korte tijd heeft bereikt en daarbij ook

heel trots op u en de kinderen. Het is bijzonder om te

merken op welke wijze kinderen (onder leiding van u) al

aan de slag zijn gegaan. Elke collega is op zijn/haar

eigen wijze en binnen zijn/haar eigen kunnen bezig om

het thuisonderwijs zo goed mogelijk aan te sturen. Naast

dat wij hierover per bouw en schoolbreed afspraken

hebben gemaakt, vraag ik u om begrip voor de eventuele

verschillen tussen groepen. Ik zie een team dat in elke

bouw ontzettend hard samenwerkt aan het vormgeven

van diverse wijzen van thuisonderwijs, dat ziet u vast ook.

 

Binnen de school hebben we de volgende lijn m.b.t.

onderwijs op afstand gevormd:

- De onderbouw werkt vanuit activiteiten passend bij het

jonge kind, waarbij het volgen van een dagplanning

belangrijk is. We geven ouders ruimte om deze

dagplanning samen met het kind vorm te geven en hierbij

gebruik te maken van picto's. Daarnaast werken we in de

onderbouw met handelingssuggesties voor de ouders/

verzorgers, die met grote regelmaat worden gedeeld. In

de loop van de tijd zullen de handelings-suggesties

worden uitgebreid met filmpjes van de stamgroepleiders

zelf, zodat het kind de juffen uit de onderbouw kan

blijven 'zien'. 

- De midden- en bovenbouw werken beiden met een

planning per week, waarin online lesmateriaal wordt

gecombineerd met de op school opgehaalde werk-

boekjes/werkbladen. De verwerking in Gynzy vormt een

belangrijk deel van het werken vanuit huis. De

ontwikkeling van de kinderen in Gynzy wordt door de

stamgroepleiders nauwgezet gevolgd en waar nodig

worden bijgestuurd.

- De middenbouw maakt gebruikt van de diverse

programma's die via cool.cloudwise.nl te bereiken zijn,

waaronder Veilig Leren Lezen voor groep 3, Nieuwsbegrip

en  Gynzy. Via Parro worden ouders/verzorgers op de

hoogte gebracht en is er de mogelijkheid tot vragen

stellen. Er worden ook enkele filmpjes gedeeld, waarin de

stamgroepleiders van de middenbouw de kinderen

meenemen in o.a. een muziekles.

- De bovenbouw maakt gebruik van de online omgeving

cool.cloudwise.nl, waar de kinderen al vaker mee hebben

gewerkt. 

  

JUF JORIEKE

In deze periode is het extra fijn om goed nieuws te kunnen

melden. Linne & Saar, de pasgeboren meisjes van juf

Jorieke en Remco mogen mee naar huis. Zij hoeven niet

langer in het ziekenhuis te verblijven. Wij wensen juf Jorieke,

Remco, Noud, Linne & Saar heel veel geluk en gezondheid

samen. 
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SCHOOL INFORMEREN BIJ CORONA
BESMETTING

Mocht er bij u in het gezin sprake zijn van een corona-

besmetting en/of stevige corona-gerelateerde klachten,

dan zijn wij als school graag op de hoogte. Wij vinden het

namelijk belangrijk om betrokken te blijven bij de kinderen

en gezinnen van onze school. Mocht u kind op school bij

onze noodopvang zijn geweest, dan is het van groot belang

om ons op de hoogte te stellen, zodat wij passende maat-

regelen kunnen nemen. U kunt contact opnemen met Andy

Vos, via e-mail (a.vos@franciscus-nunspeet.nl). Belangrijk

om hierbij te vermelden is dat wij nooit zomaar namen van

de kinderen en/of ouders/verzorgers noemen naar andere

gezinnen. Mocht dit nodig blijken vanwege te nemen

maatregelen, dan zoeken wij natuurlijk afstemming met u.

Vanwege de betrokkenheid melden wij het wel graag aan

de teamleden van onze school, zodat zij het kind ook een

hart onder de riem kunnen steken. 

http://www.franciscus-nunspeet.nl/
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PARRO

Zoals eerder aangegeven is Parro, juist ook in deze

tijden, een belangrijk communicatieportaal voor onze

school. U heeft het zelf al gemerkt, maar Parro is de

afgelopen dagen niet altijd geheel stabiel gebleken. De

ontwikkelaar van de app heeft daarom afgelopen nacht

een update uitgevoerd, om de stabiliteit te verbeteren.

Sommige ouders ervaren nu echter, dat zij niet meer in de

app kunnen komen. Wat kan helpen is om alle apps op uw

telefoon even volledig te sluiten en daarna Parro opnieuw

op te starten. Soms moet u nu opnieuw inloggen met de

inloggegevens die u heeft. Eventueel kunt u via die

pagina een nieuw wachtwoord aanvragen. Deze komt

binnen op het in Parnassys bekende e-mailadres.

Waarschuwing: soms komt deze mail in de spambox

terecht. 

 

Wanneer er sprake is van piekbelasting in Parro worden

bepaalde opties door de ontwikkelaar bevroren. Dit om

ervoor te zorgen dat de app voor iedereen stabiel

toegankelijk blijft. Hierdoor blijven soms alle items op

ongelezen staan of is de synchroniseer & beheer functie

tijdelijk niet beschikbaar. Wij begrijpen dat dit heel

vervelend voor uw is, maar kunnen hier helaas zelf niets

aan doen. 

VERVOLG ONDERWIJS OP AFSTAND

- De bovenbouw onderzoekt samen met de kinderen de

Google Classroom die een plekje heeft binnen de online

omgeving cool.cloudwise.nl. Daarin wordt met enige

regelmaat live-verbinding gemaakt met de diverse leerjaren

in de bovenbouw. Ook hier kan via Parro contact met de

stamgroepleiders worden gezocht.

- De bovenbouw deelt daarnaast via Parro instructiefilmpjes

rondom o.a. spelling en begrijpend lezen. 

 

Deze ingezette lijn kan in het kader van het varen van een

'dagkoers', zoals in de inleiding van deze update

beschreven, afwijken wanneer dit nodig is. 

 

Bereikbaarheid stamgroepleiders

Met het vormgeven van onderwijs op afstand beseffen wij

dat het voor u heel belangrijk is om vragen te stellen aan de

stamgroepleiders. Wij hebben er met elkaar voor gekozen

om via Parro beschikbaar te zijn en hebben de

gespreksfunctie tussen stamgroepleider en ouders/

verzorgers dan ook open gezet. De stamgroepleiders zijn

hiervoor beschikbaar op hun normale werkdagen, 's

ochtends tot 12.00 uur. Na 12.00 uur richten de

stamgroepleiders zich op alle andere taken, zoals het

voorbereiden van afstandsonderwijs, instructiefilmpjes

opnemen, administratieve taken en overige taken die van

belang zijn om ons onderwijs vorm te blijven geven. 

DRIEGESPREKKEN - WAT NU !??!

Vanwege de geldende maatregelen hebben wij alle

driegesprekken moeten annuleren. Sommige driegesprekken

hebben vorige week al plaatsgevonden, maar nog niet

iedereen is aan de beurt geweest. Heeft u nog geen

driegesprek gehad, maar heeft u wel prangende vragen

voor de stamgroepleider van uw kind? Stuur dan een e-mail

naar de stamgroepleider. Via de contactpagina van onze

website of door hier te klikken, kunt u alle e-

mailadressen raadplegen. 

 

 

 

De vragen die u heeft worden in een telefonisch gesprek

met u besproken. Mocht het zo zijn dat juist de stamgroep-

leider nog vragen heeft aan u of u graag wil spreken, dan

zal hij/zij een telefonische afspraak met u maken. 

UPDATE
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THEMA TREFWOORD: VERBINDING

Noem het toevallig of juist niet... het huidige thema

binnen onze catechesemethode 'Trefwoord', die we

normaal gesproken meerdere momenten in een week

inzetten, is deze maand: 'Verbinding'. In de diverse

verhalen gaat het om verbinding tussen mensen die ver

weg van elkaar zijn, wat jou als persoon verbindt met een

ander en hoe je ervoor kunt zorgen dat je elkaar blijft

'zien', ondanks dat je niet bij elkaar kan zijn. Een heel

actueel thema, zeker in deze periode. 

NOODOPVANG

Ik help u graag herinneren aan de mogelijkheid tot

noodopvang binnen de gemeente Nunspeet, wanneer

u werkzaam bent in één van de cruciale sectoren,

zoals aangewezen door de Rijksoverheid. Deze

noodopvang is 24/7 beschikbaar via Stiching

Kindcentrum Nunspeet. Via de website van de

gemeente Nunspeet, klik hier vindt u alle informatie.

Over eventuele opvang op onze school heb ik u in

vorige updates geïnformeerd.   
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