Nieuwsbrief 10 april 2020
Week 4
Al vier weken gaan de kinderen nu niet meer naar school. Wij missen de kinderen en ouders en we
horen ook van de kinderen dat ze school, de juffen en hun klasgenoten/vrienden erg missen. We
hopen dan ook iedereen snel weer te zien, maar voorlopig moeten we nog even afwachten.
We merken dat het thuis leren heel goed wordt opgepakt en zijn blij met alle foto’s, filmpjes, e.d. die
we ontvangen waarin de kinderen laten zien wat ze doen of geleerd hebben. Fijn is het ook om even
te kunnen videobellen met elkaar en zo toch contact te hebben, al is het op afstand.
Afgelopen maandag zijn de materialen opgehaald en dat liep erg goed. Zo kunnen de kinderen in de
vertrouwde werkboeken aan het werk.
Van één van de ouders kregen wij een melding over hoofdluis. Ook in deze tijden blijft het van belang
om regelmatig te controleren, zodat we als we allemaal weer op school zijn, niet te maken krijgen
met een hoofdluisprobleem.
We zijn blij met jullie betrokkenheid en realiseren ons heel goed, dat het thuis begeleiden van jullie
kind(eren) en ook je eigen werkzaamheden moeten doen, veel vraagt. Op de website
https://ouders.lesopafstand.nl/ vind je tips die je
kunnen helpen bij het begeleiden van je
kind(eren) bij het afstandsonderwijs en hieronder
vind je een stukje van de GGD, die je ook kan
ondersteunen. Natuurlijk kun je ook altijd onze
hulp inschakelen. We kijken dan samen hoe we op
afstand de juiste ondersteuning kunnen bieden.
Voor nu willen we jullie vooral hele fijne dagen
wensen!

Pedagogisch Gezinsbegeleider Jeugdgezondheidszorg (PGJ)
In deze onzekere, bijzondere tijd is het voor veel ouders een uitdaging om
“alle ballen hoog te houden”. Vragen als “hoe communiceren we met kinderen wat er allemaal
gaande is; hoe brengen we structuur aan in de dag; hoe houden we het gewoon gezellig met
elkaar”of even een praatje om stoom af te blazen.
PGJ staat in deze periode van de crisis, zonder wachttijd, klaar voor de ouders. Ouders kunnen zelf
contact opnemen voor een gesprek/korte begeleiding op afstand (bellen, beeldbellen, mailen,
appen) met de PGJ-er die verbonden is aan de gemeente Haaksbergen: Sabrina van Huisstede, 06 53
72 22 01.

Thuistips
Koningsspelen
Vrijdag 17 april zouden we de Koningsspelen organiseren. Omdat deze nu niet door kunnen gaan,
hebben de kinderen uit de MB en BB documenten ontvangen waarmee zij thuis alternatieve spelen
kunnen doen. Leuk om toch sportief bezig te kunnen zijn, maar natuurlijk geheel vrijblijvend!
Voor de Koningsspelen zouden we gebruik maken van het AVH-terrein. Vorig jaar heeft één van onze
leerlingen op Koningsdag bij AVH een sportdag voor de school gewonnen. Deze zouden we nu tijdens
de Koningsspelen gaan organiseren. We zijn in overleg met AVH om de sportdag door te schuiven
naar volgend schooljaar.

Online theatervoorstellingen
Op de website van Theater Sonnevanck
https://www.sonnevanck.nl/online
staan verschillende voorstellingen en educatief materiaal .
Je vindt:
• De voorstelling Sneue gevallen 6+ met Survival of the Prikkels: oefenboek voor sneue
gevallen.
Sneue gevallen is een voorstelling over prikkels, gevoelig zijn en dat accepteren. Kinderen
kunnen de voorstelling alleen of samen met hun ouders bekijken en daarbij de oefeningen
uit het educatieboekje uitproberen. Zo oefenen zij hun concentratie, leren zij hun
gevoeligheden kennen én leren zij omgaan met prikkels van buitenaf. Ideaal in een tijd
waarin je met je hele gezin in huis zit!
• De voorstelling Zwijnenstal 8+ met het Propragandaboekje.
Een voorstelling over samenleven, samenwerken en de baas spelen of zijn. Deze voorstelling
met onder andere Ilse Warringa en Rop Verheijen (Luizenmoeder) laat kinderen nadenken
over het mechanisme van macht/de baas spelen en samenwerken, wat is eerlijk en wanneer
is iedereen gelijk? Over leiders en volgers en over de moed die nodig is om nee te zeggen als
iedereen zijn mond houdt. Met de opdrachten in het Propragandaboekje wordt de thematiek
van de voorstelling verdiept. Hiermee denken kinderen na over belangrijke sociale
onderwerpen als democratie en meningen.
Naast dit aanbod is er een pagina gemaakt over Sonnevanck – Terug in de tijd. Hier vind je allerlei
leuke informatie en quizjes over oudere Sonnevanck-voorstellingen.

Vanuit de OR
Schoolfotograaf
De schoolfotograaf stond voor direct na de meivakantie gepland. Als de
scholen dan weer open gaan, is het niet praktisch om dan ook direct de
fotograaf in school te hebben. In overleg met de fotograaf is de afspraak
daarom voorlopig verschoven naar 8 en 9 juni, in de hoop dat de school dan al een aantal weken
weer in bedrijf is.
Schoolreisje
Omdat nog niet duidelijk is wanneer de scholen precies weer open gaan en hoe de situatie in het
land over een aantal weken zal zijn, heeft de OR samen met school besloten de geboekte
schoolreisjes voor 17 juni te annuleren. We wilden niet langer wachten om hoge annuleringskosten
bij parken en de busmaatschappij te voorkomen.

Website
Bij de berichten is geplaatst: Er zijn geen nieuwe berichten geplaatst.

Agenda (De in groen gedrukte data zijn voor het eerst in de agenda van de nieuwsbrief opgenomen.)
13-04
Tweede Paasdag: vrij!
15-04
MR
27-04 t/m 08-05
Meivakantie
12-05
Kinderraad
13-05
Hoofdluiscontrole
21-05 en 22-05
Hemelvaartsdag en vrijdag vrij

