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Thuisonderwijs

Inspectie

Nog twee weken en dan kunnen we hopelijk allemaal
weer naar school. Het is fijn om te zien dat iedereen
steeds beter in het thuiswerken komt. Niet alleen de
kinderen, maar ook ouders, opa’s en oma’s helpen
mee.
Het lukt eigenlijk iedereen om in de meet te komen
voor uitleg. Op deze wijze kunnen wij uw kind helpen
en eventuele achterstanden zo klein mogelijk houden.

Ook in de lockdown gaan de inspectiebezoeken
gewoon door. Dit keer niet in de vorm van een echt
bezoek op school en in de klassen, maar in de vorm
van een gesprek met de directeur en intern
begeleider over de schoolpopulatie en
verbeterthema’s. We hebben het met de inspecteur
gehad over twee thema’s waar we als school intensief
mee bezig zijn. Het gaat om didactisch handelen en
woordenschat/technisch lezen. De inspecteur was blij
met wat ze hoorde en na een aantal tips kregen we
ook een ontzettend mooi compliment: ‘Zelfs op
afstand kan ik zien met hoeveel passie jullie je werk
doen’. Dat deed ons erg goed. Voor de komende vier
jaar zit obs Emmermeer weer in het
basisarrangement en daar zijn we trots op!

Als uw kind ziek is of om een andere reden niet mee
kan doen aan de meet en het huiswerk kan maken,
dan moet uw kind ziekgemeld of afgemeld worden bij
de leerkracht.
De leerkrachten zijn op hun werkdagen beschikbaar
voor vragen van de kinderen en proberen ze via de
meet dan zo goed mogelijk te helpen. Ook wordt er
verlengde instructie gegeven waar nodig, via meet.
De kinderen worden zelf ook steeds handiger in het
vragen om hulp.
Nog even volhouden met elkaar!
Een aantal belangrijke zaken:
- Maandag tussen 9 en 11 uur kunt u de nieuwe
werkpakketten ophalen bij school.
- Groep 1 en 2 gaat op dinsdag en donderdag om
10.30 uur online in de Meet. Deze meet is verplicht.
- Groep 3 t/m 8 gaan iedere ochtend online in Meet.
De kinderen zullen dan instructie krijgen van de
leerkracht. Deze meets zijn verplicht.
Groep 3: 8.30 uur
Groep 4: 9.30 uur
Groep 5: 9.00 uur
Groep 6: 10.00 uur
Groep 7: 10.00 uur
Groep 8: 8.30 uur
- Is uw kind ziek en kan het daarom geen huiswerk
maken of in de meet aanwezig zijn: stuurt u dan een
mail naar de leerkracht.

Gymles met meester Sander
Meester Sander, onze gymmeester, heeft voor de
kinderen een leuk filmpje opgenomen, zodat de
kinderen wat extra kunnen sporten:
https://youtu.be/ZqQrJ01qntA

Activiteiten in het Haagjespark
De komende weken zullen er activiteiten plaatsvinden
in Het Haagjespark, georganiseerd door studenten.
Bijgevoegd zit een poster met daarop het programma
voor de komende weken.

Kleuters in het thuisonderwijs
Ook de kleuters draaien mee in het thuisonderwijs. Ze
hebben een pakketje werk iedere week, gaan in de
meet en maken ook, vaak samen met ouders of
opa/oma, prachtige dingen. Op de volgende pagina
een aantal foto’s die we hebben ontvangen!
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