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Nieuws over de nieuwe periode tot 28 april
Wij waren natuurlijk net als u heel benieuwd vorige week dinsdag wat de regering zou besluiten over de
nieuwe periode van sluiting van de scholen. Dat bleek tot en met 28 april te zijn en 21 april zou er opnieuw
overlegd worden of er verdere uitbreiding van Coronamaatregelen gaat komen.
Nou is 28 april voor onze regio een vreemde periode omdat onze meivakantie al 18 april begint en eindigt
op 5 mei. Daarom deze nieuwsbrief met wat meer duidelijkheid wat OBS Branding betreft.
Allereerst willen we melden dat we nog steeds veel stof zullen herhalen,
maar daar waar we de eerste drie weken gezocht hebben naar
verschillende mogelijkheden en voor Gynzy met de hele school hebben
gekozen, gaan we voor de groepen 4 t/m 8 langzaam over op Snappet. In
eerste instantie tot de meivakantie. We weten daarna ook wat de nieuwe
beslissing zal worden van de regering, zodat we eventueel bij verlenging
gewoon met Snappet verder kunnen gaan.
Wat hierbij belangrijk is, is dat u geen invloed mag uitoefenen op het werk
van de kinderen. Snappet past namelijk het programma aan op basis van
de antwoorden die de kinderen geven. Als uw kind een fout maakt en u
wilt helpen oefen dan enkele opgaven van dezelfde moeilijkheid op papier voordat uw kind verder gaat
met de opdrachten op Snappet. De leerkracht kan op afstand meekijken naar de gemaakte opgaven. Hoe
de kinderen thuis verbinding moeten maken met het programma hoort u van de leerkracht via de mail of
de schoolapp.
Een aantal leerkrachten had het programma voor de komende week al klaar en heeft dat programma
reeds uitgezet bij de kinderen. Zij zullen wat later met Snappet starten. Voordeel van werken met Snappet
is vooral dat de kinderen gewend zijn om daarmee op school te werken.
Het Paasweekend hoeven de kinderen geen
schoolwerk te maken. Dat geldt ook voor de
meivakantie. De opvang voor kinderen van ouders
met vitale beroepen loopt wel gewoon door. Ons
bestuur is met de gemeente en de opvang aan het
onderhandelen wie precies die opvang gaat regelen.
Zo gauw dit duidelijk is zal ik u dat melden.
Met vriendelijke groet,
Gerrit Bussink

