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Coronatijd
Zwangerschapsverlof juf Karin
Invulling zwangerschapsverlof
Oudergesprekken
Geheimzinnige stenen

Borghjournaal
Het is al weer enkele weken geleden dat er
een Borghjournaal online stond. De
afgelopen periode hebben we intensief
contact gehad met ouders en met kinderen
via de Parro-app en teams. Dit is de
kortste lijn tussen leerkracht en
ouders/kinderen. Vandaar dat de
nieuwsbrief even buiten beeld bleef. Nu
een paar belangrijke schoolzaken…
Coronatijd
Allereerst dit:
We merken dat er ontzettend hard wordt
gewerkt aan alle knutsels/frutsels, dag- en
weektaken. We willen een groot
compliment geven aan alle ‘thuisleerkrachten’ die naast hun taak als
vader/moeder en het
werk dat vaak online ook
door moet gaan, proberen
alle spreekwoordelijke
bordjes hoog te houden.
We hebben veel respect
voor de wijze waarop,
ieder op zijn/haar eigen wijze en thuisomstandigheden, het thuisonderwijs vorm
geeft. Op school zien we de resultaten van
de kinderen via de meegebrachte werkjes,
foto’s in de Parro-app of via teams en de
gesprekjes op de maandag bij het afhalen
van de taken. Dank ook voor alle
vriendelijke woorden, opbeurende mailtjes,
complimentjes en meedenkende
suggesties, die we ook van jullie
terugkrijgen.
Samen houden we gewoon nog even vol!
In de nood- en crisisopvang zitten op dit
moment rond de 30 kinderen (per dag
verschillend). Zij maken het thuiswerk op
school. Voor de leerkrachten betekent dit
naast de voorbereiding van de lessen en
lespakketten en het maken van filmpjes en
het online lesgeven,
een extra taak, waarbij
de aandacht vooral
uitgaat naar de grote
groep thuiswerkers.

Gelukkig hebben we ondersteuning van juf
Linda en juf Lianne hierbij.
Na het weekend hopen we meer
duidelijkheid te hebben over het opstarten
van de ‘gewone’ lessen. We zijn vast niet
de enigen die hopen dat we de kinderen
gauw weer op school mogen zien.
Zwangerschapsverlof juf Karin
Ondertussen groeit ‘het buikje’ van juf
Karin gewoon door. Op advies van de
verloskundige en de afspraken die binnen
ons bestuur zijn gemaakt, is het verstandig
om na de 28ste week van de zwangerschap
niet meer in direct contact te komen met
kinderen/volwassenen. Geen contact is op
school niet haalbaar. Dit houdt dan ook in
dat, na maandag 1 februari, juf Karin niet
meer op school terugkomt.
Komende maandag zal ze
nog wel (op afstand) de
weektaak voor groep 1B/2
uitdelen. Wij (juf Karin, het
team en waarschijnlijk ook de kinderen)
hadden natuurlijk een heel andere manier
van het ingaan van het zwangerschapsverlof voorgesteld. Maar in deze tijd is het
ook extra belangrijk om voorzichtig te zijn.
We wensen juf Karin een heel goede en
gezonde tijd tegemoet en houden
natuurlijk contact op afstand of online.
Invulling zwangerschapsverlof
Op het moment dat we als school weer
mogen opstarten zal er in de onderbouw
dan ook een wijziging zijn van
groepsleerkrachten. Gelukkig houden we
veel bekende gezichten:
Juf Janny zal in groep 1A blijven op de
maandag en vrijdagochtend. Juf Karina
Kiers zal op de dinsdag, woensdagochtend
en donderdagochtend in deze groep zijn.
Juf Karina is al eens wezen kijken, ze heeft
veel ervaring in de onderbouw en is een
bekende van juf Janny en juf Gea.
Voor groep 1B/2 zal juf Gea er op
maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdagochtend zijn. Op de
woensdagochtend zal juf Lianne voor de
groep staan. Zo hebben we de bekende
gezichten optimaal ingezet en hebben we
vertrouwen in een goede voortzetting tot
aan de zomervakantie. Deze wijziging is
voorgelegd aan de M.R. van onze school.

Oudergesprekken
Op de jaarkalender staat nog dat we
komende week de inschrijvingen doen van
de oudergesprekken. Natuurlijk is het altijd
goed om contact te hebben en te houden
en gelukkig gebeurt dat ook regelmatig in
deze tijd! Toch willen we de komende
maatregelen, over het al dan niet naar
school gaan, even afwachten om daarna te
kijken hoe we de oudergesprekken vorm
gaan geven.
Via de nieuwsbrief of de Parro-app
informeren we u hierover.
En is er eerder iets: neem contact op met
de groepsleerkracht, zodat we mee kunnen
denken en hulp kunnen bieden.

Geheimzinnige stenen
Al enige tijd liggen er hier en daar, dichtbij
en veraf, her en der, tussen struiken en
langs paden… STENEN. Niet zomaar
stenen, nee, heel
mooi geverfde
stenen, soms nog
met letters of
plaatjes erop….je
kunt ze oprapen,
er een foto van maken en opnieuw
neerleggen of meenemen naar huis.
Komende week zullen er in en om Borger
steeds meer ‘oranje-gekleurde’ stenen te
vinden zijn! Vind je ze: Maak er een foto
van en stuur deze op in de Parro-app. Ze
zijn daar gekomen via onze kinderen van
de Borgh. Kijk dus goed om je heen en
vind een steen!

