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EXTRA EDITIE 2
Alweer een week voorbij in deze bizarre, onzekere tijd!
Wat moet het voor jullie allemaal heftig zijn om alles te organiseren.
Hopelijk lukt het om alles een beetje op de rit te krijgen, om een soort van structuur te vinden voor
nu.
De afgelopen week is er vooral op onze online leeromgeving en op Parro weer heel veel gedeeld. We
blijven zo goed op de hoogte wat er thuis allemaal gedaan wordt. En we blijven op zoek naar de
verbinding en betrokkenheid op afstand.
De afgelopen week is er voor de groepen 3 t/m 8 gezocht naar meerdere oefenmogelijkheden. Zo
zijn er accounts aangemaakt bij Basispoort en/of bij Junior Einstein. Met elkaar blijven we op zoek
naar de meest optimale oefenmogelijkheden van de leerstof. Lukt het nog niet om in te loggen? Geef
dit dan aan bij de leerkracht van uw kind.
De komende week gaan we aan de slag met “Zoom”. We gaan maandag starten met de groepen 5 en
6. Zoom is een programma om met elkaar te vergaderen, overleggen, instructie te geven of om
verhalen te delen. We zullen moeten ervaren hoe dit gaat met een hele klas, of het een meerwaarde
is. En we zullen tips en tops met elkaar delen. Via de leerkracht van uw kind hoort u hier meer over.
Als het goed is, horen we komende dinsdag hoe de periode na 6 april er uit gaat zien. Kunnen we al
snel open? Moeten we langer dicht blijven? Als wij meer weten zullen we met elkaar direct gaan
overleggen hoe we het onderwijs dan verder willen inrichten. Kunnen we vooruit met herhalen en
extra oefenen of willen we verder gaan met de leerstof? En op welke manier kunnen we dit dan zo
goed mogelijk aanbieden? Voor nu nog behoorlijk wat vragen waar we allemaal al wel wat ideeën
over hebben. Maar laten we eerst afwachten of deze periode nog langer gaat duren of niet.
Zodra wij meer weten, dan hoort u dit natuurlijk zo vlot mogelijk van ons.

Sterkte allemaal, succes met jullie kanjers thuis.
We houden contact!
Met vriendelijke groet,
namens team de Toermalijn,
Manon Beek
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