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Agenda
Lockdown, thuisonderwijs & noodopvang
Studiedag verplaatsen
Personele zaken
Kanjerupdate
Fotoslinger BMS – Doe je mee?
Corona Challenge Cultuur Kwartier Sneek
Jeugdspektakel volleybaltoernooi gecanceld

Bijlagen:
 \

Agenda februari 2021
Datum
12 februari
14 februari
14 februari
17 februari
19 februari
19 februari
22 t/m 26 februari
1 maart

Activiteit
Kleintje Carnaval
Carnaval
Valentijnsdag
Aswoensdag
Studiedag team – kinderen vrij
Nieuwsbrief 7
Voorjaarsvakantie
Naar school!

Tijd

Lockdown, thuisonderwijs & noodopvang
Tja, wat moeten we hier nog over zeggen…
We willen allemaal hetzelfde: zo gauw mogelijk de scholen weer open zodat we weer gewoon kunnen
lesgeven en de kinderen weer gewoon op school kunnen leren, werken en samen spelen. Maar het
moet natuurlijk ook veilig zijn. En tja, dan sta je in een spagaat…

Op het moment van dit schrijven, weten we nog niet wanneer we weer open mogen en ook niet – áls
we weer open mogen – hoe de organisatie er dan uit zal zien… Het enige dat we kunnen doen is afwachten en ondertussen ons ‘verstandige verstand’ gebruiken in de manier waarop we in deze periode moeten leven.
Thuisonderwijs
We werken met zijn allen hard door en we doen ons best er samen het beste van te maken. Dat doet u
thuis met uw kinderen geweldig! Iedereen doet wat er in zijn of haar mogelijkheden ligt. We zien naast
het werk ook mooie andere activiteiten voorbijkomen en dat is heel fijn en ook leerzaam. En wat komen
er mooie creaties binnen n.a.v. opdrachten. Onze complimenten daarvoor!
Zoals bij u achter de voordeur het werk doorgaat, zo is dat op school achter de voordeur ook het geval.
Dus soms vragen de leerkrachten weleens aan de kinderen om werk af te maken, wat dan nog niet gedaan is. Dat is dan in hun eigen belang. We zouden het fijn vinden dat het dan ook gebeurt en anders
wordt aangeven waarom het eventueel niet haalbaar is, want dat kan natuurlijk een keer voorkomen.
We moeten nog even volhouden en daarom hopen we en wensen we dat u ook thuis de moed erin
houdt: samen redden we het zeker!
Noodopvang
De noodopvang zit erg vol en we willen u dan ook echt vragen om opvang zoveel mogelijk zelf te regelen. Wij hebben er begrip voor dat dit best lastig kan zijn, maar voor het team is het lastig en zeer intensief om én noodopvang én thuisonderwijs te verzorgen. Dus hoe meer het verdeeld kan worden, hoe
beter… Anders is het hier de praktijk dat alle leerkrachten alsnog op school aan het werk zijn.

Studiedag verplaatsen
Aangezien wij veel fysieke lesdagen moeten missen door de lockdown, willen wij in ieder geval één studiedag verplaatsen naar later in het schooljaar, mochten we dat willen. De vrije dag op maandag 1
maart komt hierbij te vervallen. We verwachten dus alle kinderen direct op maandag na de Voorjaarsvakantie op school als dat weer mag…
(Mochten we dan nóg niet fysiek naar school mogen, dan wordt het in ieder geval wel een lesdag.)

Personele zaken
Gelukkig is iedereen gezond en kunnen we ons onderwijs in combinatie met de noodopvang goed vormgeven. Op deze plek wil ik mijn waardering uitspreken voor de manier waarop de leerkrachten het onderwijs vormgeven: mijn complimenten! Dit krijg ik ook terug van verschillende ouders en dat is zeker
ook fijn om te horen!

Kanjerupdate
Ook nu we thuis zijn en veel in het gezin, is het belangrijk om de vaardigheden die we geleerd hebben
toe te passen. Maar wat zijn ook al weer belangrijke Kanjervaardigheden? Hieronder benoemen we een
aantal:
- maak oogcontact
- praat over hoe je je voelt, mensen kunnen niet aan je neus zien hoe je je voelt
- wees duidelijk in wat je wilt en niet wilt, zeg je mening
- blijf alert op het verschil tussen een tip (leuke opmerking) en een trap (vervelende opmerking)
- toon belangstelling voor anderen en stel mol-vragen (vraag door)
- geef met meer dan 5 woorden antwoord wanneer iemand je een vraag stelt
- zeg aardige dingen, wees alert op wat goed gaat en benoem dat.

Fotoproject BMS
We gaan met heel veel scholen en IKC's van de BMS een slinger maken van kinderen die met elkaar verbonden zijn. We vragen iedereen een foto te maken waar jezelf op staat. Dat mag ook met je broertjes,
zusjes en ouders. Je maakt de foto zo, dat je armen de 'buitenkant' van de foto raken. Als we alle foto's
met jullie handen aan elkaar verbinden, is de slinger compleet!
Let op, de slinger komt misschien wel aan een hek of poster ergens in Friesland te hangen. Er wordt van
alles bedacht om te laten zien dat we verbonden zijn met elkaar! Dus...even nadenken of je dat wilt!
 Doe je mee...? Zoek je een leuke plek uit voor je foto?
 Stuur dan je foto voor 5 februari naar school: p.gerbrandy@gregoriusschool.nl.

Corona Challenge Cultuur Kwartier Sneek

Corona challenge ‘Hou vol’
Speciaal voor kinderen uit groep 4 t/m 8 is een lied over Corona geschreven. Het heet ‘Hou vol, hou
moed’. Het lied is gemaakt door Michiel Merkies van Kunstencentrum Atrium en Gerrit Bloem van SBO
de Súdwester. Ze hebben dit lied gemaakt omdat ze alle kinderen die thuis hun schoolwerk moeten
doen een beetje willen opvrolijken.
Wij willen jullie leerlingen vragen iets moois te maken op dit lied. Dat kan bijvoorbeeld een dans zijn,
een kunstwerk, schilderij, stopmotion, gedicht, spelen op een instrument of het lied zingen in de karaokeversie! We vragen de leerlingen een filmpje te maken hiervan en dit op te sturen.
Het lied, filmpjes en info vind je op www.akte2.nl/houvol.
Filmpjes kunnen worden ingestuurd t/m 19 februari. Leerlingen die meedoen maken kans op het winnen van een gitaar, keyboard of djembé!
De winnaar wordt gekozen door niemand minder dan Syb van der Ploeg en Sytse Broersma zanger en
bassist van de Kast!
 Doe je mee?

Jeugdspektakel volleybaltoernooi gecanceld
Helaas moeten wij u melden dat het jeugdspektakel volleybaltoernooi vrijdag 20 maart niet door zal
gaan. Hopelijk dat het volgend jaar weer gehouden kan worden. De 6 teams van onze school die we hadden opgegeven hoeven dus helaas niet in actie te komen.

