Beste ouder(s), verzorger(s),
In deze vreemde tijden een bericht van ons aan jullie. Wij zien prachtige dingen voorbij komen, wat zijn
jullie hard en goed aan het werk met jullie kinderen thuis! Misschien word je er af en toe een beetje gek
van, dat is normaal, daarom worden daar ook zoveel grappige plaatjes over rondgestuurd door allerlei
mensen. Je zal maar 3 of 4 kinderen hebben op verschillende scholen in verschillende groepen en dan al
die mails en opdrachten ontvangen!
Het belang van ritme voor je kind
Probeer zoveel mogelijk een vast ritme aan te houden, dat is prettig en voorspelbaar voor kinderen. Let
wel, dit moet niet, maar is een advies van ons. Houd een vaste indeling en volgorde aan.
Bijvoorbeeld:
 Opstaan en ontbijten
 Werk/opdracht
 fruit eten en (buiten) spelen
 lezen / voorlezen
 werk/opdracht
 lunch en (buiten) spelen
 eventueel nog wat afmaken
 Een onderzoekje / iets creatiefs / beweging/ challenge
 lekker chillen, doen waar je zin in hebt.
Probeer de hoeveelheid computer/tv/ smartphone te beperken, maak hier samen goed afspraken over.
Hoe we willen werken en het belang van elkaar ‘zien’.
Hopelijk lukt het jullie om te genieten van de extra tijd die je met je kind doorbrengt. Het is bijzonder om
eens van dichtbij mee te maken hoe je kind leert. In onze opdrachten heb je vast gemerkt dat kinderen
veel leren van onderzoeken, bewegen, doen en maken. Als jenaplanschool vinden wij het belangrijk dat de
kinderen elkaar ook zien, ze missen hun klasgenootjes. Op facebook en via Sway komen er eindeloos veel
foto’s en filmpjes binnen, neem de tijd om met je kind te kijken wat andere kinderen doen. Ook zijn er
allerlei manieren, zoals bijvoorbeeld Zoom, om kinderen met elkaar in contact te brengen via de computer.
Werk ontvangen
De stamgroepleiders houden contact met jullie en jullie kinderen. Vorige week heeft iedereen een pakketje
ontvangen met werk en/of ander leermateriaal (hebben jullie het mooie artikel in de Stentor gezien?). Ook
deze week zullen sommige groepen weer iets ontvangen, dit is niet voor iedereen gelijk. We houden goed
in de gaten dat de juiste leerstof aan bod komt en zullen de komende weken steeds meer inzoomen op
wat er nodig is voor wie. Stamgroepleiders kijken per groep en per kind wat nodig is en overleggen met
elkaar en met jullie.
Op afstand
Na het nieuws van gisteren gaan ook wij op de locatie Bekkumer weer een stapje verder richting
thuiswerken. We vergaderen via de computer waarbij we elkaar zien. We gaan aan de slag met meer
inhoudelijke instructiefilmpjes zodat jullie kinderen de juiste uitleg blijven ontvangen over bijvoorbeeld
spelling en rekenen. Als je vragen hebt over het schoolwerk , mail de juf/meester.

Opvang
Per dag zijn er tussen de 5 en 10 kinderen op de opvang. We proberen zo goed mogelijk te zorgen dat de
kinderen niet te dicht op elkaar zitten.
We merken dat er langzaam wat meer ouders bellen omdat opvang thuis niet meer gaat in combinatie met
eigen thuiswerk. Opvang op school is noodopvang voor ouders met vitale beroepen die het niet anders
kunnen regelen.
We willen voorkomen dat er volgende week 25 of 30 kinderen op school komen. Dit is niet wenselijk voor
ieders gezondheid. We proberen jullie zoveel mogelijk op afstand te helpen, als dit betekent dat jullie hulp
nodig hebben bij de dagindeling of dat er tijdelijk wat meer contact is, dan kijken we samen hoe we dit
kunnen organiseren.
Contact over de opvang loopt voor locatie Bekkumer via Yno: y.hendriks@dekleineplaneet.nl.
We maken voor elke week een rooster en vragen dan ook jullie kind voor elke week dat je gebruik maakt
van de opvang je opnieuw aan te melden.
Afscheid
Na 11 jaar mooie jaren op de Kleine Planeet gaat juf Anne Rietberg per 01 mei a.s. onze school verlaten. Zij
gaat aan de slag bij Sine Limite. Ze gaat schoolteams ondersteunen in de begeleiding van jonge kinderen.
Vandaag heeft juf Anne Rietberg haar stamgroep Supernova op een creatieve manier dit laten weten.
Morgen helpt juf Anne mee om de thuiswerkpakketten bij de kinderen van Supernova langs te brengen.
Verder zal ze komende weken nog werkzaam zijn voor de groep en school. Hoe het afscheid daarna precies
zal verlopen weten we nu nog niet. Maar een mooi en passend afscheid zal er zeker komen.
Tot slot
Het is voor iedereen een taaie tijd. Laten we oog houden voor alle moois dat er is en goed op elkaar
passen. We zijn heel blij met jullie inzet en complimenten.

