Voor de kerstvakantie heeft juf Marianne Kleefstra een nieuwe baan gevonden in de kop
van Overijssel. We wisten dat het moment dat we afscheid van de juf moesten nemen
(na haar verhuizing naar Friesland) een keer zou aanbreken. De juf is afgelopen week op
haar nieuwe school gestart. We wensen haar daar veel succes en zullen haar op de
Wingerd zeker gaan missen. Op een geschikt moment zullen we nog een afscheid
organiseren. Juf Marianne had sinds de zomervakantie geen eigen groep. Ze vervulde een
aantal ondersteunende taken. Deze zullen (voor zover mogelijk) worden verdeeld.

De afgelopen maanden
hebben deze kanjers een
typecursus gevolgd op
de donderdagmiddag na
schooltijd. Allemaal
hebben ze de cursus
voor (en na) de
kerstvakantie afgerond
met een goed resultaat.
Van harte gefeliciteerd!
Hebt u ook interesse in
een typecursus voor uw
zoon/dochter of voor
uzelf? Mail naar
gigakidszuid@gmail.com
voor meer informatie.

Afgelopen week informeerden we u over de noodopvang op onze school. Graag vraag ik
nogmaals uw aandacht hiervoor. We merken dat het steeds drukker wordt en dat het
tegelijkertijd noodopvang bieden en online lesgeven van leerkrachten nog meer onder
druk komt te staan. Graag vragen we u daarom speciale aandacht voor de geel
gearceerde gedeeltes.
De noodopvang zal ook de komende periode beschikbaar blijven. We hebben de afgelopen periode
gemerkt dat er steeds meer aanvragen voor de noodopvang binnen komen. Een groot aantal hebben
we ook moeten afwijzen. Door de grote aantallen leerlingen die alsnog op school opgevangen
moeten worden zijn er op sommige dagen drie leerkrachten op school om deze opvang te verzorgen.
Dat betekent dat zij op dat moment niet (of minder) beschikbaar zijn voor de online lessen die ze
verzorgen aan de eigen groep. We vragen uw begrip hiervoor. Als er op deze dagen dus een vraag
gesteld wordt zal het antwoord lang(er) op zich laten wachten.
De kinderen die op school zijn werken aan dezelfde taken als de rest van de groep die thuis werkt. De
noodopvang is dus geen vervanging van de reguliere schooldag.
U kunt noodopvang alleen aanvragen via ib.wingerd@catent.nl. Het liefst een week van tevoren
maar uiterlijk twee werkdagen van te voren. U vermeldt in de mail de na(a)m(en) van uw kind(eren),
de groep(en) en de beroepen van beide ouders. We hanteren nog steeds het beleid dat beide ouders
werkzaam moeten zijn in een cruciale sector. We vragen aan de gezinnen waar één ouder werkzaam
is in de cruciale sector om zelf de opvang voor de kinderen te regelen. Dit is conform overheidsadvies
en afgestemd binnen de Catentscholen.
Tip: Er ontstaan steeds meer initiatieven waarbij ouders elkaars kinderen per toerbeurt opvangen.
Hierdoor creëren ze ook enkele “kindvrije” dagen waarop ze het eigen werk goed kunnen uitvoeren.
Uiteraard blijven ook kinderen die zijn aangemeld voor de noodopvang thuis als zij klachten hebben.
Hiervoor blijft de beslisboom leidend. U ontvangt morgen een informatiebrief met meer informatie
over de verlenging van de schoolsluiting.

Afgelopen vrijdag heeft u een vragenlijst onderwijs op afstand ontvangen. Zeventig
ouders hebben tijd gemaakt om deze vragenlijst in te vullen. Waarvoor onze hartelijke
dank.
Hieronder vindt u de verschillende uitslagen per vraag.
Een korte toelichting. De meeste grafiekjes spreken voor zich. Bij het derde antwoord zijn
er verschillende opmerkingen toegevoegd. Enkele hiervan hebben we onder de vragen
genoteerd. De laatste vraag was een open vraag. Hier zijn 45 reacties ingevuld. Een aantal
(anonieme antwoorden) zijn onderaan opgenomen. Alle antwoorden (dat geldt voor alle
vragen) worden intern besproken en daar waar noodzakelijk en wenselijk kan dit leiden
tot kleine aanpassingen. U wordt hier dan door de eigen leerkracht over geïnformeerd.

In het begin vond ik het te weinig, maar nu is het dagelijks en dat is erg fijn!
Ik vind het voor groep 4 vrij veel

Voor mijn gevoel kunnen ze alles vragen en is er snel antwoord
Het is goed geregeld, er komt snel een antwoord en de leerkrachten benaderen je als het nodig
is.

Online voor de kinderen wel. Wat wij als ouders doen met de kinderen in de weektaak niet altijd
Hier zit ik niet steeds bij. Geen klachten van de kinderen.

Via Parro fijne korte lijntjes. Ik zou het zelf wel fijn vinden om ook eens persoonlijk contact te
hebben
Ik heb zelf om een gesprek gevraagd aan de leerkracht. Dit was snel geregeld. Tip: wacht niet af
maar trek gewoon aan de bel als je iets wilt weten.

Niet altijd...i.v.m. cruciaal beroep ouders
Ja, maar liever niet elke dag en liever zelfstandig werken

Daar over al contact gehad en advies gekregen om ofwel de taken te spreiden of zaken te
schrappen zodat er een betere balans ontstaat.
Het erg veel. Volgens onze dochter is het echt meer dan op school.

Wij zijn blij en tevreden dat er nu veel meer contactmomenten
zijn. Onze zoon heeft die structuur echt nodig.
Goed dat jullie vinger aan de pols houden bij de ouders.. Top!
Iedereen doet zijn best. Het is wat het is en we maken er maar
het beste van met zijn allen. Over de Wingerd zijn wij zeer
tevreden.
Prima contact met de leerkrachten
Fijn dat de kinderen worden gemotiveerd met complimenten
van de juf via de chat tijdens het werken. Het contact met de juf
via de chat is erg prettig. Ze zien dat ze gezien worden.
Nu de groep en leerkrachten dagelijks contact hebben, is onze
dochter veel beter te pas! Ik zie haar hier duidelijk van genieten
en het is ook fijn om even aandacht aan de taken te besteden
van die dag. Zo gaat ze met goede zin en voldoende motivatie
aan het werk. Google Classroom werkt prima....ze weet de
opdrachten goed te vinden en (sommige) te verwerken in
google doc. Ook de chat in Snappet werkt erg goed! Kortom
prima geregeld zo!
Goed werk in deze lastige periode !
Jullie doen het super knap!
Wat een kanjers die leraressen van groep 12, complimenten !!!!!
Wij zijn erg tevreden over de huidige wijze van online lesgeven

Over het algemeen vind ik dat ze het hier goed doen, natuurlijk
zitten er mindere dagen tussen en hebben ze minder zin, maar
volgens mij compenseren ze dat op een andere dag weer.
Dank voor jullie inzet en het regelen van deze aangepaste
vorm!
Als onze dochter nog vragen heeft, en het is na het online, krijgt
ze gauw antwoord terug, dat vindt ze wel fijn

