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Terugblik eerste week
We hebben afgelopen week echt in een rollercoaster geleefd. Zowel in ons werk, maar zeer zeker
ook privé.
Als school hebben we de eerste twee dagen gebruikt om na te denken over het thuisonderwijs en de
stappen die we hier in willen/moeten zetten. Natuurlijk ontvangen we dagelijks informatie en
mogelijkheden om dit beter vorm te geven. Leveranciers van schoolmateriaal denken goed met ons
mee, maar er komt ook ineens een hele hoop informatie naar ons toe.
Naast de mails die we van kinderen/ouders krijgen, lezen we ons ook in en overleggen we (digitaal)
met elkaar wat de juiste volgende stap kan zijn. We zoeken materiaal/programma’s die passen bij
onze kinderen, bij ouders/verzorgers en bij ons. Dit kost soms wat tijd, maar achter de schermen
wordt er dus hard gewerkt.
De eerste dagen zijn we vooral bezig geweest met zaken regelen; kopiëren, inlogcodes, programma’s
klaarzetten, enz. We merken dat er dan ook relatief weinig tijd is voor de eigen emoties. Nu daar wat
ruimte voor komt, beseffen we dat we kinderen voor langere tijd niet gaan zien en dat doet pijn. Ook
wanneer er bij het kijken van het nieuws de nieuwe maatregelen over het op slot gaan van de
verzorgingshuizen worden gemeld…wat een verdriet neemt dit met zich mee. We worden van elkaar
verwijderd, terwijl we elkaar zo hard nodig hebben.
We zijn dan ook blij dat kinderen op andere manieren dan normaal, contact met ons zoeken. We zijn
blij met de lieve mailtjes, filmpjes, foto’s en berichtjes van kinderen. Contact houden is belangrijk,
ook kinderen gaan elkaar missen. Met elkaar moeten we zoeken naar nieuwe mogelijkheden om dit
voor de komende periode op een andere manier te regelen.
Thuiswerken
Als school leveren we werk aan, zodat kinderen aan de slag kunnen. Met dit schoolwerk kan er thuis
ook een bepaalde regelmaat worden ingebouwd voor uw/je kind. Het hoeft echt niet precies zoals op
school en ook niet zo lang. En daarbij is elke situatie, bij elk kind en elke ouder/verzorger anders.
Maak als ouder/verzorger gebruik van wat je krijgt, op een manier die bij het gezin past.
Wat we veel horen is dat een vaste dagindeling kinderen wel structuur biedt, maar zoek ook hier
naar wat goed past. Het geeft ook niet als dat een keer niet lukt, deze situatie is voor iedereen
anders. Pak het de volgende dag opnieuw op.
Voor de eerste week zaten er geen nieuwe instructies bij voor de kinderen uit de midden- en
bovenbouwunit. Snappet is hard bezig met instructievideo’s, zodat we deze mogelijkheid binnenkort

wel kunnen aanbieden. Verder krijgen alle leerkrachten momenteel instructies om taken klaar te
zetten binnen ons digitaal portfolio. Dus dit zetten we komende week ook verder in gang.
Op Facebook of via de mail krijgen de kinderen (en ouders/verzorgers) nog korte doe-opdrachten of
tips om op een andere (spelende/bewegende) manier aan het werk te zijn. We zijn deze week blij
verrast, ook met de reacties op Facebook; blijf vooral ook daar reageren en foto’s sturen! Superleuk.
Contact met de leerkrachten
In de eerste mail heeft u de mailgegevens van de leerkrachten ontvangen, daarbij staan ook de tijden
en dagen dat zij ter beschikking staan. We merken dat alles nog wat nieuw is, maar het is fijn als
kinderen/ouders zich aan deze momenten proberen te houden.
Voor nu wensen we iedereen een fijn weekend. Leg het thuiswerk even opzij, ontspan en geniet!
Heel veel lieve groeten van team ‘t Kofschip

