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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Onze school is nu een week dicht vanwege het Coronavirus. Het was een
bijzondere week waarin ons alledaagse leven ingrijpend is veranderd. Niet
meer naar het werk of naar school, veel minder contact met vrienden en
familie en onzekerheid over de toekomst. In deze brief blikken we terug én
vooruit op een aantal zaken rondom de sluiting van de school.
In gesprek over het Coronavirus
Corona: het is ook onder kinderen het gesprek van de dag. Het kan zorgen
voor angst en onrust bij kinderen. Sommige kinderen worden hierdoor
drukker, hebben eerder ruzie of trekken zich juist terug. Het is dan goed om
met uw kind in gesprek te gaan. Dat helpt kinderen hun eigen gevoel beter te
begrijpen en ze snappen beter wat er verandert in hun directe omgeving.
Uitgeverij Malmberg heeft verschillende teksten geselecteerd die de basis
kunnen vormen voor een gesprek met kinderen over het Coronavirus, met
daarbij enkele tips voor u als ouder(s)/verzorger(s). Zie hiervoor de bijlagen
bij deze brief (Social Schools).
Onderwijs op afstand
De groepsleerkrachten hebben hard gewerkt om ‘onderwijs op afstand’ te
realiseren voor uw kind(eren). U ontvangt dagelijks de planning van het
schoolwerk en die gaat vergezeld van leuke filmpjes, instructiemateriaal,
werk- en hulpbladen en foto’s. We kregen in reactie hierop de afgelopen
dagen van velen van u positieve berichten en complimenten. Heel hartelijk
bedankt daarvoor. Dat doet ons goed. We gaan natuurlijk door met het
ontwikkelen van ons ‘onderwijs op afstand’. Heeft u tips of verbeterpunten?
Die horen wij graag.
Wij informeren u ook alvast dat er mogelijk deze of volgende week een 2e
uitgiftemoment wordt gepland. De organisatie zal in grote lijnen
hetzelfde zijn als vorige week. U ontvangt hierover tijdig bericht.
Het werk dat in de dagplanningen is opgenomen, is verplicht schoolwerk
voor groep 2 t/m 8. Voor leerlingen van groep 1 geldt: fijn als het lukt maar
het hoeft niet. Deze zeer jonge kinderen leren ook op andere manieren veel.
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Groep 2 leerlingen vragen wij wel om de opdrachten te maken. Zo leggen zij
een stevige basis voor de overstap naar groep 3 komend najaar. Als u merkt
dat het schoolwerk een te grote belasting is voor u of uw kind, dan willen wij
dat graag weten. Met deze informatie kunnen we het werk nog beter
afstemmen op de onderwijsbehoeften van uw kind en de mogelijkheden die
u thuis heeft. U kunt hierover via de mail contact opnemen met de
groepsleerkracht van uw kind(eren). Heeft u thuis geen of niet voldoende
computers voor het schoolwerk van uw kinderen? Mailt u dan naar
info@basissonderwijsdevink.nl. Dan gaan we samen kijken naar mogelijke
oplossingen.
De minister heeft besloten dat de Centrale Eindtoets (groep 8) komt te
vervallen. De ouders van onze leerlingen in groep 8 worden deze week
geïnformeerd over de gevolgen van dit besluit voor de schooladviezen van
hun kinderen.
Een deel van onze leerlingen wordt op school ondersteund door externen
zoals Leeskliniek, remedial teaching en plusgroep. In de loop van deze
week ontvangen zij bericht van de groepsleerkracht over hoe deze
ondersteuning in de komende periode vorm krijgt. Mocht u vragen hebben
over de (extra belasting vanwege) Leeskliniek, remedial teaching of de
plusgroep dan kunt u mailen met de intern begeleider
(s.vink@basisschooldevink.nl), met de leerkracht(en) in de cc. Samen
overleggen we hoe de ondersteuning voor uw zoon/dochter het beste
ingericht kan worden.
Een aantal kinderen werkt met de lees- en spellingprogramma’s BOUW of
Dexlex, of zouden hier binnenkort mee gaan starten. Het is mogelijk om
thuis met deze programma's verder te oefenen. U was gewend om thuis 2
keer per week 10-15 minuten te oefenen. Het zou in deze situatie fijn zijn als
uw zoon/dochter 4 keer in de week maximaal 10 minuten oefent. Met het
programma Dexlex kunnen de kinderen zelfstandig aan de slag. Voor het
programma BOUW ligt dit anders. Uw kind heeft een tutor nodig. In de loop
van deze week ontvangen de ouders van de kinderen die met BOUW werken
bericht van de intern begeleider met nadere informatie. Voor vragen over
BOUW en Dexlex kunt u terecht bij de intern begeleider
(s.vink@basisschooldevink), met de leerkracht(en) in de cc.
Op dit moment zijn wij ons aan het oriënteren op manieren waarop we ook
interactief les kunnen gaan geven aan onze leerlingen (door middel van
een beeldverbinding met ZOOM). In de loop van deze week ontvangt u
hierover meer informatie.
Thuisonderwijs
Voor veel ouder(s)/verzorger(s) is het even zoeken naar een passende manier
om hun kind(eren) te begeleiden bij het schoolwerk. Eerst was u alleen
ouder/verzorger, nu ook nog (assistent) juf of meester. Dat is misschien lastig
omdat u zelf ook moet werken of omdat het toch wel heel lang geleden is dat u
zelf les heeft gehad over bijvoorbeeld de voltooid verleden tijd of de
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berekening van omtrek of oppervlakte. En tussen dat alles door probeert u
het ook nog gezellig te houden thuis. Onze leerkrachten zijn er om u hierbij
te ondersteunen. Aarzelt u niet om met hen contact op te nemen als u
vragen of zorgen heeft.
Ik begon mijn brief met de opmerking dat het bijzondere tijden zijn. Dit
vraagt van ieder van ons bijzondere inspanningen. Gelukkig zijn er op de
Vink zeer betrokken ouders/verzorgers én een schoolteam dat er alles aan
doet om de kinderen zo goed mogelijk te ondersteunen. Samen gaat dit ons
lukken.
Met vriendelijke groet,
Anne Bos (directeur de Vink)

Kuyperbrink 12 - 2253 VX Voorschoten - 071 5763580

www.basisschooldeVink.nl

info@basisschooldeVink.nl

