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Scholen eerder kerstvakantie en vervolg
Het kabinet heeft besloten dat de scholen vanwege het
coronavirus een week eerder kerstvakantie hebben gekregen.
Deze maatregel blijft in ieder geval van kracht tot en met
zondag 9 januari 2022. Op maandag 3 januari komt er meer
duidelijkheid over hoe het er na 9 januari uit gaat zien.
Vooruitlopend op een mogelijke verlenging van de sluiting van
de basisscholen, verwachten wij dat u deze week al de
materialen voor het thuisonderwijs op school op komt halen.
Dit geldt voor de leerlingen van groep 3 t/m 8. Ophalen kan op
donderdag 23 december tussen 10.00-15.00 uur of op vrijdag
24 december tussen 10.00-12.00 uur. Neem alstublieft een
stevige tas mee.
Omdat er voor de kinderen van groep 4 t/m 8 ook een
Chromebook meegaat, vragen we u een contract te
ondertekenen waarbij u garant staat voor eventuele schade
aan hun Chromebook. Het contract is als bijlage toegevoegd
aan deze nieuwsbrief. Het opladen van een Chromebook kan
met een Android oplader. Deze kunnen we als school helaas
niet leveren. Het zou fijn zijn als u het contract thuis kunt
printen, invullen en meenemen.
Voor de kinderen van groep 1 t/m 3 wordt veel gewerkt met de
Yurlspagina. Hier staan voor de kinderen van groep 3 dan ook
instructiefilmpjes van de leerkracht op. Ouders van de kinderen
uit deze groepen zijn hiermee al bekend.
Als we weer moeten overgaan op thuisonderwijs, zullen we u
daarover in de week na 3 januari nader informeren.
Mocht u gebruik dienen te maken van de noodopvang, dan
krijgt u hierover ook informatie worden in de week na 3
januari. U kunt de kinderen nu nog niet voor opgeven.
Mochten de scholen vanaf 10 januari weer opengaan, dan
moeten de kinderen alle meegegeven materialen maandag 10
januari weer meenemen naar school.

Hart onder de riem
Beste ouders/verzorgers,
Het is helaas weer zover: de basisscholen en de BSO’s zijn ‘op
slot’. Dat stelt ouders vaak direct voor een grote uitdaging om
opvang te regelen voor hun kinderen. Daarnaast maken
sommige ouders zich dan zorgen over ‘achterstanden’ die hun
kinderen op zouden lopen. Jazeker, wij vinden onderwijs erg
belangrijk en jazeker, scholen zijn daarin essentieel, maar
kinderen leren op vele manieren.

Eenvoudige activiteiten zijn vaak belangrijker én leuker dan je
denkt. Ga iedere dag met uw kind de open lucht in: wandelen,
fietsen, spelen, vissen, vogels kijken, noem maar op.
Belevenissen maken gelukkiger dan spullen. Geniet van het
avondeten en dan zonder smartphones of technologie die hen
afleidt. Speel tafelspelletjes met het gezin. En als uw kind
aangeeft dat-ie zich verveelt: mooi! Want verveling is het
moment waarop creativiteit naar boven komt. Voel u niet
verantwoordelijk voor het altijd moeten vermaken van uw
kinderen. Wees overigens wel emotioneel beschikbaar voor uw
kind als dat nodig is. Dat is heel belangrijk, maar ook weer niet
zo ingewikkeld hoor. Dus glimlach, kus, kriebel, lees, zing, dans,
spring of speel met hen.
Tot slot: het kan natuurlijk voorkomen dat kinderen af en toe
onprettig gedrag laten zien. Dat hoort ook bij het opgroeien.
Stel grenzen en vergeet niet dat u de kapitein van het schip
bent. Uw kinderen zullen zich veiliger voelen als ze merken dat
u het roer onder controle hebt. En ja, als ze iets niet mogen,
bent u waarschijnlijk ‘de strengste mama of papa van de héle
wereld en van andere ouders mag dat allemaal wel!’ Och, u
kent dat wel. Dat duurt soms een kwartiertje, maar daarna
bent u toch gewoon weer de liefste papa of mama.
Ik wens u allemaal fijne dagen met elkaar, prettige kerstdagen
en een heel goed 2022!
Frank Sessink

Terugblik Kerstontbijt
Vrijdag 17 december hebben we genoten van een gezellig en
lekker kerstontbijt. In samenwerking met
de oudervereniging hebben we ervoor
gezorgd dat de tafels gezellig gedekt
waren en dat er naast de kerstbox ook
nog andere lekkere dingen op tafel
stonden.

Kerstlichtjes speurtocht
Graag schenken wij alle kinderen, ouders en andere
volwassenen een beetje licht in deze donkere tijd met de
kerstlichtjesspeurtocht. Wij vragen u om ’s avonds als het
donker wordt een extra lichtje te branden voor het raam, bij de
voordeur of in uw tuin, zodat de kinderen van Zevenaar
kerstlichtjesspeurtocht kunnen volgen.
Ouders, opa’s en oma’s, buren en vrienden kiezen zelf een
geschikt moment om met kind(eren) de speurtocht te lopen. In
de bijlage vindt u de flyer met op de achterkant een aftekenvel.
De flyer is ook toegevoegd aan de huis-aan-huisfolders van
vorige of deze week.
Deze actie is een samenwerking van alle Zevenaarse
basisscholen en de kinderopvang.

Namens het team van Het Kofschip wensen
we u fijne feestdagen en een gezond 2022.

