Nieuwsbrief
26 maart 2020
Grote complimenten!!
We vinden dat de kinderen allemaal heel goed bezig zijn met hun
schoolwerk thuis.
Ook grote waardering voor alle ouders die hun kinderen thuis
begeleiden.
Mogelijk gaan we volgende week iets toevoegen aan de manier waarop we thuis werken.
Daarover wordt iedereen via het Groepsnieuws geïnformeerd.
Ga zo door en blijf gezond!
Tips voor Thuiswerken
Wellicht ten overvloede maar hier een paar tips (met dank aan het de site van primaonderwijs:
• Maak een rooster. Zorg ervoor (zeker bij het jonge kind) dat deze roosters lijken op de
roosters van school. Weet je bijvoorbeeld
welke afbeeldingen er gebruikt worden voor
‘eten en drinken’, ‘muziek’ of ‘buiten spelen’?
Print deze dan uit en gebruik ze.
Kinderen vinden het zelf ook leuk om hierbij
te helpen. Vergeet niet om elke dag een
nieuw rooster te maken! Leuk om eens een ‘?’
of ‘verrassing’ op het programma te zetten.
Hebben de kinderen iets om naar toe te
werken.
• Verdeel de taken en vertel dat. Een goede
taakverdeling helpt zodat zowel u als ouders
alsook de kinderen zich op hun werk kunnen
focussen. Dat scheelt een hoop irritatie voor
ouders en maakt het voor kinderen heel duidelijk.
“Wij verdelen de taken om de twee uur”. Dat betekent dat er om de twee uur gewisseld
wordt. Na twee uur werken ben ik er echt voor mijn kinderen en het thuisonderwijs. Zijn
deze twee uur afgelopen, dan is mijn man aan de beurt. En kan ik mij weer volledig focussen
op mijn werk', aldus een ouder. 'Ik ben dan zelfs veel productiever merk ik.' Belangrijk
hierbij is dat de kinderen weten dat dit de
regels zijn. En dat ouders in de tussentijd ook
niet gestoord worden.
• Beweeg genoeg - Lekker bewegen is goed
voor de kinderen. In de tuin of op het erf, ook
bij slecht weer. En doe als ouders vooral mee.
Genoeg bewegen is voor iedereen belangrijk.
• Ritme – We adviseren zoveel mogelijk op
een normale tijd beginnen met het
thuisonderwijs. Kinderen pakken hierdoor
(uitgerust) de meeste informatie op. En dit
zorgt er ook voor dat ze op tijd klaar zijn. Zo
blijft het ritme bestaan.
• Maak een vaste schoolplek - Het creëren van
een vaste leerplek zorgt ook voor structuur.
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•

Helemaal fijn als je niet elke dag de schoolspullen hoeft op te ruimen, zodat je de volgende
dag gewoon weer verder kunt waar je gebleven bent. En laat die schoolplek maar echt ‘eigen’
voelen. Knutselwerkjes aan de muur, een bakje met pennen en boeken in de vensterbank.
Druk – Zowel de kinderen als
u, als ouders moeten wennen
aan de situatie. Maak er geen
strijd van. Morgen is er weer
een dag.

Veel succes allemaal !

Agenda
• Tot 6 april geen school
• 17 juni - Schoolfotograaf

Ingekomen:
Er was eens een dag dat we nog geen idee hadden van wat er nu in onze
wereld plaatsvindt. En op die dag hebben wij, van de kindernevendienst,
iedereen uitgenodigd om samen met ons Palmpasen te vieren dit jaar.
Zoals jullie misschien al wel hebben begrepen, kan de Palmpasen viering dit
jaar helaas niet doorgaan.
Omdat we het belangrijker vinden dat zoveel mogelijk mensen gezond
blijven. Zodat we volgend jaar een extra groot feest kunnen vieren wanneer
we met onze versierde stokken terugdenken aan de dag dat Jezus Jeruzalem
binnen reed op zijn ezel.
Passen jullie goed op elkaar!? Dan vieren we het samen, volgend jaar!
Namens de kindernevendienst commissie van De Voorhof gemeente
Westerbork.
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