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Nieuws in Coronatijden:
Even geen kinderen die druk aan het werk zijn. Geen volle kapstokken en vrolijke kinderen
door de gang. Niet even in een kleine kring kletsen over de belevenissen van het weekend of
een verjaardag vieren met je leerlingen. Het gemis van grapjes maken, vragen stellen... Zelfs
als je overleg hebt met een collega kun je elkaar niet een bemoedigende schouderklop geven.
We missen de kinderen en ondertussen zijn we druk bezig om onderwijs op afstand te geven.
Morgen gaat er, zoals het nu lijkt een belangrijk besluit genomen worden. Wordt de periode
van sluiting verlengd tot na de meivakantie of misschien nog langer? We moeten er
vertrouwen in hebben dat onze regering keuzes maakt die het beste zijn voor ons allemaal.
Veel onzekerheid, want voor iedereen is dit een unieke situatie. Vorige week vrijdag hebben
we voor het eerst een teamvergadering online gedaan via “Teams”, dat ging best goed! En lukt
thuis leren? Lukt het u als ouder het huiswerk te begeleiden in combinatie met uw eigen
werkzaamheden? Waar loopt u tegen aan?’ Wellicht kunnen we u ondersteunen en/of tips
geven. De leerkrachten zijn het beste onder schooltijd te bereiken tussen half negen en half
drie en we doen allemaal ons best om zo snel mogelijk te reageren op uw mailtjes en
berichtjes. Voor vragen, opmerkingen, onduidelijkheden, kunt u altijd contact met mij
opnemen, het liefst via info@ambyld.nl. In principe ben ik meestal een deel van alle dagen
aanwezig op school. Een enkele keer werk ik thuis. Het is juist in deze tijd belangrijk om goed
contact te houden. We zien dat de kinderen en heel veel ouders/verzorgers ontzettend goed en
creatief bezig zijn met het thuiswerk.
Voor gezinnen die niet beschikken over voldoende computers, neem contact op met Roelf.
Je kunt er dan eentje van school lenen en halen, maar je moet er wel voor tekenen.
Onze welgemeende waardering voor jullie allemaal. Blijf de berichtjes en mailtjes sturen. We
gaan nog een fotocollage maken van ons thuiswerken, maar eerst een greep uit de mailtjes en
berichtjes van jullie! Nogmaals hartelijk dank daarvoor. Wij wensen iedereen de komende tijd
veel sterkte en gezondheid toe!
Nieuws van de peuters:
Wat is het stil in onze peutergroep, geen gelach en geen geroep.
Geen rumoer en geen gepraat, we hopen dat het goed met jullie gaat!
We missen jullie, ja echt waar en hopen snel weer met elkaar
te kunnen lachen en liedjes zingen, en samen te dansen en te springen.
Lekker buiten op de trekker rijden en heerlijk van de glijbaan te glijden.
Maar het allerliefste bovendien hopen we elkaar in goede gezondheid weer
te zien!
Pas goed op elkaar en hopelijk tot snel!
Nieuws uit groep 1 en 2:
Wat zijn wij in deze tijd blij met Onderbouwdonline! Iedereen kan thuis inloggen en zo de
lessen volgen die normaal op school gegeven worden. We krijgen van ouders en kinderen
prachtige foto's en collages van zelf geknutselde hanen en kippen, tulpen die gestempeld zijn
met een vork, paashazen die eieren verstoppen en tellen. Fantastisch.
Ook krijgen we filmpjes van kinderen die oefenen met het benoemen van de vormen, oefenen
met "hakken en plakken", kinderen die zelf verhaaltjes voor juf verzinnen. Gelukkig wordt er
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ook veel, buiten, gespeeld, dat is ook heel belangrijk. Veel kinderen vinden de filmpjes van
Arie de letter kanarie erg leuk. Wij vinden heel fijn om door middel van foto's en filmpjes toch
een beetje bij de kinderen betrokken te blijven.
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Foto’s en filmpjes uit groep 3 en 4:
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Nieuws en reacties uit groep 5 en 6:
Nadat juf Karin haar mailbox met 85 mails gevuld was over nieuwe wachtwoorden aanvragen:
 Geweldig. We moesten ons opnieuw aanmelden met een nieuw wachtwoord. Dat
hebben we gedaan.
 Gecombineerd met hele slechte polderwifi, kom je dan als snel op meer dan 1x.
Whhahaha, 't is even wennen ;-)
 Lezen blijft ook thuis lastig: hoi JUF. Ik was nog niet wakker (hahahahaha)
 Maar het klopt wel les 12. Laat maar, ik moet gewoon goed lezen 😊
 En verder: Jullie nog veel succes in deze rare tijd, we kunnen goed uit de voeten met
het huiswerk👍!
 Moeder Wiepkje heeft voor de kinderen een Corona woordzoeker gemaakt, die gedeeld
mag worden in de klas.
 He juffie! Prettig weekend! En bedankt voor je inzet deze week. Respect voor jullie. Ik
weet dat iets zo is ( met taal bijvoorbeeld) zoals het is maar om het dan uit te leggen
dat valt nog niet mee! We goed om te zien waar ze eigenlijk mee bezig zijn.



Ouders helpen ook andere kinderen met het huiswerk. Anita had er 4 om de tafel zitten,
ook Malú en Luna. Zij waren ook druk bezig met het maken van kaartjes voor de oudjes.
Super lief.

Nieuws uit groep 7 en 8:
Hier even een bericht vanuit mijn thuiswerkplek in Wijnjewoude.
Wij hopen dat het met iedereen goed gaat in deze bizarre tijd. Laten
we hopen dat het allemaal weer snel voorbij is en wij elkaar weer
“live” en gezond op school kunnen ontmoeten.
Ondertussen is de 3e week thuis werken begonnen. Ik krijg leuke
filmpjes en foto's van kinderen (en ouders) die hard aan het werk zijn,
toppers! Ik mis de dagelijkse contacten met de kinderen en ouders,
maar gelukkig krijg ik wel veel reacties via de mail. Dat doet mij goed!
Ook zie ik dat er veel ouders druk bezig zijn om ervoor te zorgen dat
alle kinderen het huiswerk wat ze van ze van mij hebben gekregen
maken. Voor jullie ook allemaal mijn complimenten! Tot zover eerst.
Alle kinderen en ouders heel veel succes met het huiswerk gewenst.
Vergeet niet om ook leuke dingen te doen en te bewegen door
bijvoorbeeld een frisse neus te halen in de buitenlucht!

Volgende nieuwsbrief:
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 9 april a.s.
Agenda (onzeker….):
Vrijdag 10 april t/m
maandag 13 april

Paasvakantie

Met vriendelijke groet, Roelf Grasmeijer
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