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Beste ouders/verzorgers,
Een bijzondere PetrusPost in deze bijzondere tijd die wij met elkaar meemaken.
Ons team leeft mee met iedereen die ziek is!
Wij missen de kinderen in de groepen en het contact met u fysiek op school.
Gelukkig hebben wij via Padlet met elkaar contact. Mooi om te zien dat u echt werk maakt van het thuis onderwijs.
Groep 1/2:
https://padlet.com/edheeten/rbxe6pfh8232
Groep 3/4:
https://padlet.com/edheeten/jti42h1ec2c3
Groep 5/6:
https://padlet.com/edheeten/extfgxmti94p
Groep 7/8:
https://padlet.com/edheeten/xjvf58ayc766
Veel ouders laten ons weten blij te zijn met het werk dat wij verzetten om thuisonderwijs mogelijk te maken.
Dat doet ons goed! Wij proberen dat binnen de mogelijkheden de komende weken aan te blijven bieden.
De groepsleerkracht zal in de komende periode telefonisch contact opnemen met u om te vragen hoe het gaat. De insteek
hiervan is om zicht te krijgen op en vragen te stellen met betrekking tot het proces (Hoe gaat het met de gezondheid van uw
kind? Lukt het organiseren?). Wij streven naar een gespreksduur van maximaal 5 minuten per leerling om een korte update te
krijgen. Wij willen u vragen om eventuele inhoudelijke vragen via Social Schools te stellen aan de leerkrachten.
De leerlingen mogen natuurlijk ook vragen stellen. De vragen kunnen via Social Schools gesteld worden. De leerkrachten zullen
tussen 10.00 en 14.00u de binnengekomen vragen zoveel mogelijk beantwoorden. Het kan ook zijn dat er een ander
communicatiemiddel wordt ingezet voor de leerlingen. Maar dat hoort u via de groepsleerkracht. In groep 7/8 werken de
leerkrachten bijvoorbeeld met TEAMS.
Op dit moment hebben wij ook te maken met medewerkers die afwezig zijn door ziekte. Als team proberen wij dit zo goed
mogelijk op te vangen.
Groep 3/4 krijgt volgende week aanvullend materiaal om o.a. het technisch lezen en schrijven zoveel als mogelijk zelfstandig
verder te ontwikkelen. De meester/juf laat via Social Schools weten hoe het ophalen wordt georganiseerd.
Volgende week zullen wij een weektaak gaan versturen, waarin een richtlijn zit voor uw kinderen.
Wij snappen heel goed dat wij veel van u vragen in deze tijd thuis. Mocht het niet lukken, neem gerust contact op met de
meester of juf via Social Schools.
Op onze website kunt u terecht voor nog meer leerzame links voor de kinderen:
https://www.petrusschool.nu/kinderen/extra-oefenen/
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Afgelopen week hebben wij een triest bericht ontvangen op school. Juf Ria, zij was tot december 2019 bij ons in dienst, zij is
afgelopen zaterdag overleden op 65 jarige leeftijd. Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe bij het verwerken van dit
verlies.
Wilt u mij in deze bijzonder tijd spreken, dan kan dat. Ik ben bereikbaar via 06-30376641.
Mocht ik niet direct kunnen opnemen, spreek gerust mijn voicemail in en ik bel u terug.
Namens het hele team, wensen wij u veel sterkte toe de komende periode,
Edward den Heeten
Directeur Petrusschool
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