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Dit keer begin ik deze extra Jenapraat met een berichtje aan jullie,

de kinderen van de St. Franciscusschool. Wat een gekke tijd is dit

zo, vooral ook voor jullie. De school is al meer dan een week dicht

en toch is het geen vakantie. Jullie juffen en meesters werken soms

op school en soms thuis. Ze hebben jullie een heleboel huiswerk

gegeven en maken filmpjes die ze naar jullie toesturen. Vriendjes

en vriendinnetjes die je normaal elke dag op school zag, zie je

misschien nu wel veel minder. Ik kan mij niet alleen goed

voorstellen dat dit allemaal vreemd voelt, maar snap het ook heel

goed als je je een beetje zorgen maakt. Misschien maak je wel

zorgen om je ouders, je opa of oma, broertjes/zusjes, vriendjes/

vriendinnetjes of de juf/meester. Probeer je zorgen met iemand te

delen, vertel het bijvoorbeeld aan je ouders/verzorgers. Samen kun

je immers vaak meer dan alleen. Jullie verdienen, zeker in deze tijd,

een extra aai over je bol, een extra knuffel of even wat extra

aandacht. Het is natuurlijk erg belangrijk dat je thuis aan het

oefenen bent voor school en het schoolwerk goed probeert te

maken. Maar het is ook belangrijk om daarnaast samen met elkaar

leuke dingen te blijven doen. Doe samen een gezelschapsspelletje,

maak samen een mooie tekening of speel die ene game eens

samen met iemand uit het gezin. 

 

Ik hoop jullie allemaal weer snel terug te zien op onze fijne school.

Wees een beetje extra lief voor elkaar, zeker de komende tijd ;)

 

Groetjes,

Meester Andy

Directeur  
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FEEDBACK ONDERWIJS

OP AFSTAND

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


FEEDBACK ONDERWIJS OP AFSTAND

Inmiddels zijn wij al meer dan een week gesloten voor

regulier onderwijs en bieden wij de kinderen onderwijs op

afstand. Via Parro staat u daarover in contact met de

stamgroepleider(s) van de stamgroep(en) van uw

kind(eren). Daar kunt u uw vragen kwijt. Vorige week

stond voor ons als team in het teken van 'grip krijgen op

de situatie'. Deze week zet het team opnieuw haar

schouders onder de situatie en wordt de koers van het

onderwijs op afstand soms wat bijgesteld. Er komen

steeds meer filmpjes van de stamgroepleiders voorbij en

in de bovenbouw is gestart met het werken in Google

Classroom. Allemaal mooie initiatieven die het onderwijs

op afstand verder moeten versterken. Daarbij willen wij u

ook de gelegenheid geven om ons te voorzien van tips &

tops rondom het onderwijs op afstand. Wanneer u gebruik

wil maken van deze mogelijkheid om feedback te geven,

kunt u de link hieronder volgen. Er volgt dan een digitale

(Forms) vragenlijst. Daarin vragen wij u enkele zaken te

benoemen die u waardeert/goed vindt gaan en kunt u

eventueel tips geven.

 

Klik hier of op het plaatje hiernaast om de digitale

vragenlijst in te vullen. Deze is ook beschikbaar voor de

mobiele telefoon. De vragenlijst is open t/m

vrijdag 27 maart 2020. Alvast hartelijk 

dank voor uw medewerking.

AANSCHERPING MAATREGELEN

Gisteren zijn er door de Rijksoverheid aangescherpte

maatregelen gecommuniceerd. Er is nog geen uitspraak

gedaan over het eventueel verlengen van de termijn dat de

scholen gesloten blijven. Daar zullen we ter zijner tijd meer

over horen. De volgende maatregelen wil ik (nogmaals)

onder uw aandacht brengen:

 

- Bewaar minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar, ook bij het

brengen van de kinderen naar onze noodopvang.

- Blijf zoveel mogelijk thuis; breng kinderen alleen naar de

opvang (op onze school) wanneer dit niet anders kan

(vanwege de cruciale beroepsgroepen).

- Laat uw kind thuis van onze noodopvang wanneer hij/zij

kucht, hoest en/of verkoudheidsklachten heeft, ook bij

lichte klachten. Ook bij lichte verhoging of koorts moet uw

kind thuisblijven. Vanaf nu wordt er door de overheid ook

opgeroepen dat iedereen in uw huishouden thuis moet

blijven wanneer er sprake is van koorts in het gezin. Een

uitzondering hierin geldt voor mensen in cruciale beroepen

en vitale processen, tenzij zij zelf ziek worden. Het is wel

onze aanbeveling dat uw kind thuis blijft van de

noodopvang van onze school wanneer er iemand in uw

huishouden koorts heeft. Neem in dat geval contact met ons

op om te overleggen, bij voorkeur via e-mail (a.vos@

franciscus-nunspeet.nl)   of via de schooltelefoon (0341-

252261 - overdag). 

 

Bij de noodopvang in onze school proberen wij alle

richtlijnen zo goed als mogelijk op te volgen. Wij varen

daarbij ook op ons 'gezond verstand'. 

 

Voor 24/7 beschikbare noodopvang verwijzen wij u naar

Stichting Kindcentrum Nunspeet, Via de website van de

gemeente Nunspeet, klik hier.

 

 

 

SCHOOLPSYCHOLOOG & IB

Van de een op de andere dag zijn ineens de kinderen

thuis en is het de bedoeling dat u thuis onderwijs gaat

verzorgen. Daarbij kan het zijn dat u tegen bepaalde

zaken aanloop. In het ene gezin is er ritme en rust

gevonden is wat deze situatie nu van een ieder vraagt. In

een ander gezin is het lastiger om ritme en regelmaat te

vinden en ook de sfeer goed te houden. Tussen kinderen

onderling bijvoorbeeld, maar ook tussen jou als

ouder/verzorger en het kind. Onze schoolpsycholoog,

Mariëlle Seinen, doet in u bijgevoegde brief een aanbod

toekomen. Heeft u behoefte aan een luisterend oor en/of

afstemming is een specifieke situatie? Dan kunt u met

haar contact opnemen voor een (laagdrempelige en

vrijblijvende) telefonische afspraak.   Daarnaast is onze

intern begeleider, Tom van den Berg, via e-mail

bereikbaar (t.vandenberg@franciscus-nunspeet.nl om een

afspraak te maken. Bijvoorbeeld wanneer u qua

thuisonderwijs in het algemeen even vastloopt of even

zou willen sparren over de thuissituatie.
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GEEN INTERNET OF DEVICE THUIS?

In deze tijd wordt er een behoorlijk beroep gedaan op

digitaal leren. Een mooie ontwikkeling die passend is bij de

tijdsgeest waarin wij leven. Echter, we mogen er met elkaar

niet vanuit gaan dat ieder gezin altijd over een

internetverbinding beschikt of minimaal 1 device (laptop,

computer, tablet) beschikbaar heeft. Verschillende

bedrijven in Nederland proberen op dit moment met deze

gezinnen mee te denken en te kijken naar oplossingen voor

deze (hopelijk) tijdelijke periode. Heeft u te maken met

bovenstaande of kent u een gezin van onze school die

hiermee te maken heeft, stel mij dan op de hoogte via e-

mail (a.vos@franciscus-nunspeet.nl) zodat wij samen de

mogelijkheden kan bekijken. 
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