
Mail: zondag 17 januari 2021 

Onderwerp: Corona update Sjaloom 

 

Beste ouders en verzorgers, 

 

Wat een teleurstellend bericht afgelopen week dat de scholen ten minste nog 1 week dicht moeten 

blijven... En daar bovenop het advies van het OMT om nóg langer dicht te blijven! Hopelijk duurt het 

allemaal niet te lang en kunnen wij de kinderen snel allemaal weer op school ontvangen! 

 

Waardering 

Wij willen als team opnieuw onze waardering uitspreken over hoe jullie alles in de gezinnen draaiende 

houden en over jullie inzet bij het huiswerk! En wij hopen dat jullie de kracht krijgen om dit verder voort 

te zetten. 

Elk kind is anders en zal ook anders reageren op alles wat op hem of haar afkomt in deze stressvolle 

tijd. Wees creatief om de sfeer goed te houden. Deze periode mag geen trauma worden voor de 

kinderen en voor u zelf. Wordt het dat wél, trek dan aan de bel en neem contact op met school. 

 

Padlet 

Met het programma Padlet kunnen de kinderen verhaaltjes, tekeningen, foto's, filmpjes enz. met 

klasgenoten en de juf delen. Het is een soort digitaal prikbord waarop eenvoudig iets geplaatst kan 

worden. Het doel is vooral om de binding van de leerlingen onderling en met de juf te versterken. Wij 

gaan hier vanaf maandag in alle groepen mee beginnen. De kleuters hebben er de afgelopen weken al 

positieve ervaringen mee opgedaan. U krijgt eerdaags van de leerkracht de inloglink met het 

wachtwoord. Doet u allemaal mee? 

Wij vragen u om de inhoud van de Padlets niet te delen met derden. 

 

Videobellen uitgebreid voor groep 3-8. 

Volgende week gaan wij voor groep 3-8 drie keer per week videobellen (ipv 2). 1 keer is verplicht en 2 

keer vrijwillig, om vragen te stellen of gewoon om even bij te kletsen. 

U hoort van de leerkracht op welke dagen en tijden het videobellen gepland staat. 

 

Moeite met Google Drive? 

Sommige ouders ondervinden moeite met het bereiken van de belroosters op Google Drive. In dat 

geval kunt u mij bellen zodat we dat samen kunnen oplossen. (0529-431381 of 06-11404527). 

 

Contact met de leerkracht. 

Heeft u vragen, opmerkingen of tips voor de leerkracht, aarzel dan niet maar neem contact op! In eerste 

instantie graag via de mail (zie bijlage met mailadressen). Wilt u liever een leerkracht spreken, maak dan 

via de mail een telefonische afspraak. Maak geen gebruik van WhatsApp. 

Voor noodgevallen kunt u altijd bellen naar school (0529-431381 of 06-11404527).   

 

Datummutaties. 

Afhankelijk van de lengte van de schoolsluiting kunnen de oudercontacten, gepland in de week van 15 

februari, opgeschoven worden.  

De geplande infoavond op 2 maart, voor ouders die op zoek zijn naar een school voor hun peuter, gaat 

niet door. Via de website en Facebook zal dat worden bekendgemaakt. Kent u ouders die op zoek zijn 

naar een school voor hun kind? Vraag hen om een afspraak met mij te maken. 

 

Ik wens u allen veel gezondheid, kracht en wijsheid. 

  

Groeten, ook aan de kinderen, 

mede namens het team, 

 

Johan 


