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JARIGEN
05-4 Minke, groep 5
05-4 Roosmarijn, groep 6
06-4 Milo, groep 6
06-4 Thomas, groep 8
09-4 Vince, groep 7
10-4 Luca, groep 6
11-4 Faelin, groep 2b
11-4 Stan, groep 4
12-4 Fien, groep 8

17-4 Sarah, groep 1b
17-4 Amber, groep 8
19-4 Hedwig, groep 4
20-4 Jayden, groep 8
21-4 Sara, groep 7
22-4 Sarah, groep 6
26-4 Daan, groep 8
28-4 Dylan, groep 5
28-4Tyren, groep 3

28-4 Dean, groep 1b
02-5 Pyke, groep 5
04-5 Noera, groep 4
06-5 Milan, groep 7
06-5 Lindi, groep 4
08-5 Lieke, groep 3
09-5 Roos, groep 7
10-5 Lisa, groep 3
13-5 Fleur, groep 1b
14-5 Anna, groep 4
14-5 Jake, groep 2a

ONDERWIJS OP AFSTAND
Inmiddels zijn we drie weken op weg en krijgt onderwijs op afstand steeds meer
vorm. Leerkrachten, kinderen en ouders vinden langzaam allemaal hun ritme in
deze bijzondere tijden.
Wij hopen van harte dat iedereen gezond is en mag blijven en dat we deze
periode samen goed doorstaan.
Team Pr. Beatrixschool

WIST U DAT……
•
•
•
•

ICT steeds meer vorm krijgt en leerkrachten en kinderen steeds vaardiger worden
Er iedere dag twee leerkrachten staan ingeroosterd om de opvang te verzorgen
Er iedere week een online teamvergadering is
Leerkrachten uitkijken naar de Skype momentjes met kinderen

UITSLAG ENQUÊTE ONDERWIJS OP AFSTAND
•
•
•
•
•
•
•
•

86 % gaf aan dat leerlingen voldoende werk hadden
97 % gaf aan de filmpjes van de leerkracht fijn te vinden
93% gaf aan het fijn te vinden om te Skypen met de leerkracht
Er werd gevraagd om een opvouwbare leerkracht voor thuis!
Er werd gevraagd om meer duidelijkheid in taken
Er werd gevraagd om meer creatieve en uitdagende werkjes
Een aantal ouders gaven aan dat het even zoeken is hoe alles werkt
Daarnaast hebben wij heel veel mooie complimenten mogen ontvangen.
Dank daarvoor!

Dit is voorlopig de laatste nieuwsbrief. U krijgt de laatste tijd veel informatie via Parro. Wij
kiezen er daarom voor om het daar even bij te laten, zodat u niet wordt overspoeld met
berichten.
Zodra de school de deuren weer opent, zal ook de 2-wekelijkse nieuwsbrief weer worden
opgepakt.

KALENDER
april
I.v.m. de Coronacrisis zijn alle andere activiteiten afgelast…
zaterdag 25 zondag 10 mei

Meivakantie

