Week 14 (30 maart t/m 3 april)
Geen bijzonderheden

29-03
30-03
30-03
30-03
31-03
01-04
01-04
02-04
02-04
02-04

Noud
Juliette
Berend
Stijn
Max T.
Charlie
Silvijn
Sterre
Matz
Joep

1-2c
1-2c
3a
1-2a
1-2c
1-2e
1-2b
8a
4b
1-2b
Gefeliciteerd juf Annemoon!!!

Update maatregelen coronavirus
De tweede week van onderwijs op afstand zit erop en we zijn bijzonder trots op alle kinderen!
Het is voor iedereen wennen, aanpassen en zoeken naar de juiste balans en verbinding. Het ene
kind heeft moeite om de taken af te krijgen en het andere kind is juist heel snel klaar. Het ene
kind kan zich thuis heel goed concentreren en het andere kind juist niet. Het is en blijft nog
zoeken. Alle leerkrachten doen er alles aan om ouders en kinderen op afstand zo goed mogelijk
te begeleiden. Het is nog onduidelijk of de scholen na 6 april open zullen gaan. Op dinsdag 31
maart zal het kabinet hier meer duidelijkheid over geven. We houden u op de hoogte van de
ontwikkelingen en maatregelen rondom het coronavirus en de gevolgen hiervan voor ons
onderwijs.
Noodopvang
Het uitgangspunt voor de noodopvang op scholen is dat ouders in cruciale beroepsgroepen
kunnen blijven werken. Ook op de Gooilandschool vangen we dagelijks enkele kinderen op. Voor
de opvang op school zetten we zolang het mogelijk is, teamleden in die zelf geen klachten
hebben en zelf geen eigen groep hebben. Ouders die gebruik maken van onze noodopvang
kunnen contact opnemen met het Management Team door een mail te sturen naar:
directie@gooilandschool.nl. Er wordt dan z.s.m. contact met u opgenomen.

Onderwijs op afstand
De meeste leerkrachten werken vanuit huis en dat betekent dat de school zo goed als leeg is. De
leerkrachten zijn heel creatief in het vinden van oplossingen om op afstand de kinderen te
helpen. Met behulp van videobellen, instructiefilmpjes, chatberichten, gedeelde schermen enz.
wordt de lesstof uitgelegd, weektaken aangeleverd en opdrachten toegelicht. Sommige kinderen
hebben tijdens een videochat misschien al gezien hoe de werkplek van de leerkrachten er
momenteel uitziet. Hieronder een kleine impressie. Lieve groeten van een deel van het
Gooilandschool-team!

Kaartenactie
Aankomende maandag starten we met een kaartenactie voor alle ouderen
mensen in Bussum. De leerlingen ontvangen een leuke opdracht via de
leerkracht, zodat iedereen mee kan doen aan deze actie.

Leuke suggestie voor thuis
Via het PBS Kenniscentrum kregen we complimentenkaartjes voor ouders om het
thuis positief te houden tijdens het thuiswerken. Deze wordt als bijlage met deze
nieuwsbrief meegestuurd.
Muziek als ontspanning en afleiding
Nu jullie thuis zitten missen jullie ook de muzieklessen op school. Even
lekker swingen en plezier maken kan thuis natuurlijk ook! Een leuke
muziekjuf, juf Kim, heeft een vlog geplaatst waarbij je met een
zelfgemaakte shaker mee kan spelen op de muziek.
Hierbij de instructievideo: https://youtu.be/lGxaErMs0lM.
Dit is de link voor de meespeelvideo voor de groepen 3 t/m 8: https://youtu.be/nbplothoqgU.
Voor de kleuters is dit waarschijnlijk nog een beetje te moeilijk. De volgende link is voor de
groepen 1/2: https://youtu.be/e9knpq0okqc
Veel plezier! Zo kunnen jullie allemaal swingend het weekend in!
Lekker creatief bezig zijn!
Via onze handvaardigheid juf Connie kregen wij de volgende tip! Om de kinderen ook thuis
inspiratie te geven in deze moeilijke tijden zijn de lessen van de handvaardigheid lesmethode
‘Laat maar Zien’ toegankelijk gemaakt voor iedereen. Het zijn lessen met materialen die de
meeste kinderen al in huis hebben of waar ze makkelijk aan kunnen komen. Al deze lessen zijn
geplaatst onder de proeflessen. Iedereen heeft daardoor gratis toegang tot
veel leuke lessen die ze thuis zelf, óf met een beetje hulp kunnen
uitvoeren. De ruim 60 vrije lessen zijn geschikt voor kinderen vanaf groep:
1-2, 3-4, 5-6 en 7-8. Dat betekent, dat de kinderen van bijvoorbeeld groep
5-6 óók de lessen van groep 1-2 en 3-4 kunnen uitvoeren. Een les is nóóit
te makkelijk!
De site is via de volgende link toegankelijk. U hoeft daarna alleen nog een
vinkje te plaatsen bij ‘proeflessen’ in de linker navigatiebalk.
https://www.laatmaarleren.nl/#!/lessen?proeflessen=false&favorieten=false&videos=false&leerli
jn=false

