Nieuwsbrief
18 december 2020
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Zo voor het eind van het jaar toch nog een nieuwsbrief. Wel
een andere opzet dan u gewend bent, maar wij vinden het
belangrijk om u deze te sturen.
Het jaar had na drie maanden plotseling een andere
wending gekregen dan wij allemaal hadden gedacht. Het
onderwijs ging op een totaal andere manier dan wij ooit
hadden meegemaakt. Dankzij hulp van veel
ouder(s)/verzorger(s)/vrijwilligers is het toen gelukt om
pakketjes rond te brengen en het onderwijs door te laten
gaan.
Na een periode van thuisonderwijs hebben wij toen het
onderwijs georganiseerd in groepen. Ook dat heeft toen
weer veel van u als ouders en ons als team gevraagd.
Gelukkig konden wij het schooljaar met de kinderen wel als
groep afsluiten. Wij missen erg het directe contact met u
als ouder. Uw betrokkenheid was op een andere manier
merkbaar, maar direct contact is toch veel prettiger. Die
geluiden horen wij ook van uw kant. Helaas kon en kan het
allemaal niet anders.

joop.stas@meerkring.nl Samen kijken wij dan hoe u
geholpen kunt worden.
Namens het hele team wens ik u rustige feestdagen. Blijf
gezond en zorg goed voor elkaar.
Met vriendelijke groet,
Joop Stas

Na de heerlijke zomervakantie zijn wij op dezelfde voet
verder gegaan als wij het vorig schooljaar hebben
afgesloten. En dan sinds woensdag is alles weer anders. De
kinderen zijn weer thuis. Geen kerstbijt, geen kerstdiner,
geen kerstviering. Een paar dagen geen onderwijs en
leerkrachten die hun uiterste best doen om alles rond te
krijgen voor na de vakantie. Het onderwijs gaat er dan ook
weer anders uitzien dan wij eerder hebben gedaan. Het
afstandsonderwijs gaat plaatsvinden door
instructiemomenten op iedere schooldag via Teams. De
kinderen blijven elkaar zien (op afstand) want de camera
staat dan aan. Na de instructies gaan de kinderen weer aan
de slag. Fijn als u op dat moment in de gelegenheid bent
om uw kind te begeleiden. Voor iedereen wordt dit weer
een spannend moment, maar met enorme inzet, hulp,
samenwerking en begrip weten wij zeker dat iedereen hier
in slaagt.
Gezien alle veranderingen die wij allemaal meemaken kan
het zijn dat u zich zorgen maakt over uw kind. Neemt u
hiervoor dan contact op met Arine (Intern Begeleider)
arine.stronkhorst@meerkring.nl of met Joop

@obsdemeander1

www.facebook.com/obsdemeander

