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SCHOLEN WAARSCHIJNLIJK LANGER DICHT
De scholen blijven naar alle waarschijnlijkheid ook na 6 april dicht. Minister Slob wil echter met een
besluit over het heropenen van de scholen nog steeds wachten op de uitkomst van het
RIVM-onderzoek naar de rol van kinderen en jongeren bij de verspreiding van het coronavirus. Het
onderzoek is gisteren pas begonnen en het kan mogelijk nog zes weken duren voor er resultaten
zijn.
Lees meer op https://nos.nl/artikel/2328250-scholen-zeer-waarschijnlijk-ook-na-6-april-dicht.html

Afspraken over onderwijs op afstand
We zijn nu bijna twee weken bezig met "onderwijs op afstand"

Het geeft weer een nieuwe

dimensie aan lesgeven. Inmiddels staat het op de rails. Leerkrachten geven een het leuk te vinden
en leren weer een hoop. De afgelopen week hebben ze veel werk verricht.
De leerkrachten geven wel aan dat ze het gevoel hebben dat ze 24 uur per dag "aan staan" Tot
laat in de avond wordt er contact gezocht met de leerkrachten. Dat is niet de bedoeling.
We hebben afgesproken dat "Onderwijs op afstand" wordt gegeven van half 9 tot kwart over 14. Na
kwart over twee gebruiken ze de tijd om de volgende dag voor te bereiden en de mail van u te
beantwoorden. Om half 5 stopt ook de werkdag van de leerkracht.
Alle leerboeken voor de leerlingen zijn digitaal beschikbaar. De leerkracht van uw dochter\zoon
heeft aangeven waar ze deze "digitaal" kunnen vinden. Soms is het niet handig om het "digitale
lesboek"

te gebruiken en tegelijk de opdrachten digitaal te verwerken. In dat geval zal de

leerkracht voor kopieën van het lesboek zorgen
Het is NIET de bedoeling dat er lesboeken mee naar huis gegeven worden. De groepen 4 en 5
hebben dat al gedaan, dus laten we in die groepen de situatie zo.
Regelmatig krijgen leerkrachten van de groepen 1-2 het verzoek om meer leeropdrachten te
verstrekken. De eerste week was wellicht een summier programma, echter deze week heeft u een
volwaardig programma gekregen. Het programma is goed doordacht samengesteld, omdat wij
willen voorkomen dat er thuis "schooltje" wordt gespeeld. In de groepen 1-2 staat het spelend leren
centraal. De activiteiten die nu in het programma staan nodigen uit tot ontdekken en spelend
leren. Het zou mooi zijn als daarbij een volwassene aanwezig zou zijn.

Een top ouderinitiatief
Alle ouderen in een verpleeg/verzorgingshuis zitten nu alleen en eenzaam thuis. Ze mogen geen
bezoek ontvangen. Hoe fijn zou het zijn om deze mensen wat liefde te sturen, een hart onder de
riem.

Onze vraag aan alle kinderen in Amsterdam om je mooiste tekening/schilderij/kaart te

maken met een lieve boodschap erop. Voorwaarde is wel dat het in de brievenbus past. Als je
meerdere tekeningen wilt maken, mag dit natuurlijk.
1. Maak een mooie tekening met een lieve boodschap voor een oudere die nu alleen is. Voor
oudere kinderen mag het ook een mooi gedicht zijn.
2. Schrijf op de achterkant je eigen adres. Wie weet is de persoon aan wie je het stuurt, in staat
een berichtje terug te schrijven.
3. Stop het in een envelop (niet dichtplakken) met een extra postzegel erin.
4. Stuur deze op naar:
T.a.v Sterrenstof – Liefde op papier
Dintelstraat 16
1078 VS Amsterdam
5. Wij zorgen voor verspreiding in verzorgingshuizen (beginnend) in Amsterdam
Veel sterkte de komende tijd!
Het team van IKC NoordRijk wenst jullie allen
veel sterkte de komende tijd. Het zal niet altijd
meevallen om het werken thuis te combineren
met het opvangen van de kinderen en hun te
begeleiden bij hun schoolwerk. Vooral hopen wij
dat iedereen gezond blijft en we elkaar weer snel
terug mogen zien na deze 'bijzondere' tijd. Dat
het maar snel voorbij mag zijn.

