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Beste ouders en verzorgers, 
 
Zoals u vast gehoord heeft zijn de coronamaatregelen verlengd tot en met dinsdag 28 april. 
Dat betekent dat de school na deze week nog 3 weken dicht is. 
Hopelijk zorgt dat samen met alle andere maatregelen voor het verdwijnen van het 
coronavirus!  
 
Ik hoop dat jullie allemaal gezond zijn èn blijven om ook de komende weken alles draaiende 
te houden in jullie gezinnen. 
Elk kind is anders en zal ook anders reageren op alles wat op hem of haar afkomt in deze 
stressvolle tijd. 
Nogmaals respect voor de wijze waarop jullie alles draaiende houden in de gezinnen in deze 
bizarre situatie! 
Wij beseffen dat het soms heel lastig is met het huiswerk maken en zo... maar er is meer dan 
huiswerk! Hoe de kinderen zich nu voelen, zal hun veel langer bijblijven dan wat wat ze 
precies wel of niet gedaan hebben die schoolloze weken. Deze periode mag geen trauma 
worden voor de kinderen en u zelf. Wordt het dat wèl, trek dan aan de bel en neem contact 
op met de juf of met mij. Misschien heeft u iets aan de volgende tips: klik hier.  Wilt u een 
relativerend liedje horen? klik dan hier. 
 
Voor het Sjaloomteam is het ook nog steeds een gekke tijd. Niks aan zonder kinderen. 
Gelukkig konden de juffen bijna alle kinderen zien tijdens de video-gesprekken. De volgende 
videogesprekken zullen wij met groepjes leerlingen gaan doen. U krijgt daar nog bericht 
over. 
De afgelopen weken hebben de kinderen hoofdzakelijk herhalingstaken gedaan. De 
komende tijd gaan we ook kijken hoe de kinderen instructie voor nieuwe leerstof kunnen 
krijgen. Ook zal er meer in werkboeken gewerkt gaan worden. Hoe dat gaat hoort u allemaal 
van de juffen.  
 
Nu de bibliotheken dicht zijn en de meeste leesboeken uitgelezen zijn ontstaat er bij veel 
kinderen de behoefte aan nieuwe leesboeken. De bibliotheek Dalfsen kan op andere 
manieren wellicht hulp bieden: Klik hier.  Voor peuters en kleuters zijn digitale 
prentenboeken leuk: klik hier.  Ontstaat er ondanks deze tips toch een soort 
leeshongersnood bij uw kind, bel mij dan. Wij gaan dan iets verzinnen zodat de kinderen 
leesboeken van school kunnen lezen.  
 
Informatie in eerder gemailde berichten, zoals opvangmogelijkheden op school, kunt u 
vinden bij "Laatste Nieuws" op onze website www.sjaloomdalfsen.nl  (of klik hier) 
 
Ik wens u allen de komende tijd weer heel veel sterkte en gezondheid toe! 
 
Groeten,  
 
ook aan de kinderen, 
mede namens het team, 
 
Johan  
 

https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Ouders/Wat-als-spanningen-thuis-oplopen-door-coronavirus-ouders
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=fVGQ14RAKG0
https://www.bibliotheekdalfsen.nl/nieuws/703-top-10-thuistips
https://www.wepboek.nl/wepboeken/
http://www.sjaloomdalfsen.nl/
https://www.sjaloomdalfsen.nl/index.php?pagina_type=nieuws

