Agenda
20 t/m 30 januari
De Nationale Voorleesdagen

Beste ouders en verzorgers,
Via de media komen er allerlei berichten naar buiten dat de schoolkinderen een enorme
achterstand zouden oplopen met het thuisonderwijs. Wij willen jullie adviseren om hier niet
in mee te gaan.
Iedereen, kinderen en ouders en leerkrachten, doet zijn of haar stinkende best om datgene
te doen wat haalbaar is.

Het volwaardig onderwijs bestaat nu eenmaal niet in deze lastige tijd.
Laten we ons vooral niet van de wijs brengen door dit soort persberichten.
Kinderen ondervinden hier echt last van en zij gaan twijfelen aan zichzelf. Terwijl zij het,
net als iedereen overigens, al zo moeilijk hebben doordat zij hun vriendjes en het "normale"
leven zo missen

Laten we doen wat mogelijk is. Plan de Google Meets en werkmomenten in en doe dit het
liefst samen met de kinderen zodat iedereen snapt hoe een dag in elkaar steekt. Dit is in
iedere thuissituatie anders. Wij op school evalueren regelmatig hoe het onderwijs op
afstand verloopt en we passen waar nodig verbeteringen toe. Ook zijn we aan het kijken hoe
we de toetsen en rapportgesprekken het beste kunnen inplannen.

Het is belangrijk om thuis ook ontspanningsmomenten in te plannen met elkaar. Op school
maken wij hier ook tijd voor gedurende de lesdag. Ga in de pauze lekker naar buiten, even
spelen, lopen etc. Dat doet wonderen.

Vanuit school zijn wij enorm blij met alle inzet van de kinderen en ouders!
Wij wensen iedereen veel kracht en wijsheid toe en duimen dat alle kinderen binnenkort
weer naar school mogen komen.

Super bereikbaar
Af en toe fietsen juffen of meesters rond om werkboekjes bij kinderen thuis te brengen.
Regelmatig worden er via ParnasSys mails verstuurd naar alle ouders en verzorgers met
handige of urgente informatie. Soms ontvangen kinderen zelfs leuke kaartjes van school via
de post. Daarom even een oproepje hier aan alle ouders:
Weten wij op school al op welk nieuw adres jullie wonen?
Kloppen de e-mailadressen nog?
Nee of mocht je het niet zeker weten of het al doorgegeven is, welkom om ons te
mailen: administratie@hsvdenhaag.nl

Nieuwe juf Ingrid voor groep 1b

Mijn naam is Ingrid de Jong en (nog) woonachtig in Tiel. Ik sta ruim 20 jaar voor de klas en
heb met veel plezier voor de groepen 1-8 gestaan. Verder heb ik een tijdje in Brazilië les
gegeven aan Braziliaanse kinderen van Nederlandse afkomst, in de leeftijd van 3-15 jaar. Ik
heb 2 volwassen kinderen, een zoon en een dochter. Ik houd van lesgeven maar leer zelf ook
graag en heb onder andere geschiedenis gestudeerd. Verdere hobby's zijn lezen, zumba,
winkelen, musea, reizen en alles wat met de ruimtevaart te maken heeft. Ik vind het erg leuk
om de komende tijd de nieuwelingen op onze school te mogen verwelkomen en ze een fijne
start te geven in hun schoolloopbaan!

