Extra weetjes
Week 3, 4 en 5

Beste ouders / verzorgers van De Romte,

Informatie rondom het thuisonderwijs.
We hadden zo gehoopt dat we vanaf 25 januari weer naar school zouden mogen. Helaas is dit uitgesteld door het
kabinet. Zoals het nu staat zullen we tot en met 7 februari op thuisonderwijs aangewezen zijn. En dat is nog maar
één onderdeel van de vergaande maatregelen. Voor de hele samenleving betekent dit nogal wat.
Binnen school gaat onze aandacht natuurlijk vooral uit naar de situatie van de kinderen en de gezinnen. Wij merken
dat de leerlingen verschillend reageren op het thuisonderwijs. Dat is logisch want elk kind zit anders in elkaar en zit
in een andere situatie. Tot nu toe komt er een enkele keer een leerling op school omdat ouders in een cruciaal beroep oppas even niet voor elkaar kunnen krijgen. Wij hebben grote bewondering voor alle ouders die alles op alles
zetten om er voor de kinderen te zijn. We herhalen nogmaals, als er vragen zijn kom ermee bij het team. We hebben niet overal een oplossing voor, maar doen ons best.
Vanwege de nieuwe maatregelen komen externen alleen in school wanneer het uiterst noodzakelijk is en het dragen van een mondkapje is daarbij verplicht.
Thuiswerk brengen
We ontvangen de tas met huiswerk graag weer op vrijdag uiterlijk om twee uur. U mag de tas in de hal leggen ,
zodat u niet in school hoeft. Aan het einde van de middag worden de tassen weer thuis gebracht.
Inhoud van de lessen.
We merken dat de leerlingen behoefte hebben aan meer dan alleen de basisvakken. De onderbouw werkt altijd al
met een thema. De Midden-en Bovenbouw starten komende week met een nieuw Wereld Oriënterend thema:
Van handel naar industrie.
Instructiemomenten.
De contactmomenten kunt u weer vinden op de agenda van “Teams”.
Z.o.z.
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Gymnastiek en muziek
Gymlessen worden verzorgd door meester Kees. Via de link kunnen de kinderen de
gymlessen volgen: https://www.youtube.com/watch?v=ERdaPVqlYLc
Sander Metz, vader en enthousiast muzikant, verzorgt weer muziekactiviteiten op zijn facebookpagina “Muziek
met Sander. Dit is op donderdags om 11 uur. Super fijn dat Sander dit doet voor de jeugd!
Hoofdluis
We hadden de gewoonte na elke vakantie de leerlingen te controleren op hoofdluis. We nemen aan dat de ouders
zelf alert zijn om de kinderen zelf te controleren.

Beste ouders, wij gaan er weer voor. Dank voor uw enorme inzet. Het komt goed!
Een heel fijn weekend gewenst!

Hieronder een collage met foto’s die een impressie geven van het thuisonderwijs.
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