Eeckelhagen 37, 8071ZR, Nunspeet
tel.: 0341-253637
e-mail: dacostaschool@cnsnunspeet.nl
website: www.dacostaschool.net
Geachte ouders,
We zijn bijna drie weken bezig met het geven van onderwijs op afstand. We willen als directie u
hartelijk bedanken voor uw inzet. We zijn ons bewust dat niet alleen de leerkrachten maar ook de
ouders een extra inspanning aan het verrichten zijn. Onze welgemeende complimenten hiervoor!
Met de directeuren van het CNS Nunspeet is in het directieoverleg gekeken hoe het
thuisonderwijs in de afgelopen drie weken heeft uitgewerkt. Bijvoorbeeld heeft 100% van de
leerlingen thuisonderwijs gehad? Zijn er grote verschillen in de intensiteit van het thuisonderwijs
geweest? Tussen 1 uur per dag of 3 uur per dag gedurende drie weken is een heel verschil. Ook
wetende dat leerlingen niet allemaal op dezelfde manier leren en de leerstof eigen maken. Per
vak, per leerjaar, per groep en per leerling zal dit verschillen. Toch zijn dit belangrijke vragen.
Goed en effectief onderwijs start bij goed zicht op de beginsituatie. We hebben als directie het
vertrouwen dat de leerkrachten dit inzicht hebben en zien dat er hard gewerkt wordt om zoveel
mogelijk ondersteuning aan de kinderen te bieden.
Succesvol afstandsleren bestaat uit 3 aspecten die onderling sterk samenhangen:
a. Het regelmatig contact (digitaal/telefonisch) houden met leerlingen en/of ouders rondom het
schoolwerk en het welbevinden en de morele en technische ondersteuning van de leerlingen en
hun ouders; (als het mogelijk is wekelijks)
b. De kwaliteit van de aangeboden lesstof en de wijze waarop instructie en de lesstof wordt
(aan)geboden.
c. Of er wordt gemonitord of het werk wordt gemaakt / wat de resultaten zijn en of je
hier op kunt sturen en in staat bent om maatwerk te leveren bij zorgleerlingen naar beneden en
naar boven.
Deze drie punten blijven onze aandacht houden. We hopen dat we als school zoveel mogelijk
hieraan tegemoet kunnen komen.
Zoals u dinsdagavond hebt vernomen worden de maatregelen van de overheid
verlengd. (in de praktijk dus t/m de meivakantie)
Wat betekent dat voor de komende periode?
Voor het onderwijs op de Da Costaschool betekent dat ‘het leren op afstand’ wordt gecontinueerd.
Via de leerkracht(en) van uw kind(eren) zult u inhoudelijk hierover worden geïnformeerd.
Maandagmorgen, 6 april, kunt u de spullen voor de komende periode voor uw
kind(eren) komen ophalen.(bijv. werkbladen, werkboeken, schriften, enz.).
De leerkracht legt het materiaal klaar op de tafel (gr 3-5) of stoel (gr 1-2) van uw kind.
De leerlingen van groep 6, 7 en 8 krijgen hun materiaal digitaal
U hoeft die spullen niet zelf op te halen; ook een ander (buren, vrienden) mogen de spullen
ophalen.

We willen u vragen om uw kind, niet mee te nemen naar school.
Ook verzoeken we u om niet te blijven praten.
Wilt u s.v.p. voor elk kind zelf een tas meenemen?
Om ervoor te zorgen, dat het niet te druk wordt met komende en gaande ouders, willen we het
ophalen van de spullen spreiden over de morgen. Dat gaat zó: (op tijd en achternaam) (Lukt “uw
tijd” niet goed, dan graag onderling ruilen…)
Maandagmorgen 6 april:
van 10.00 - 10.45 uur: Ouders van wie de achternaam van het kind begint met A t/m H;
van 10.45 - 11.30 uur: Ouders van wie de achternaam van het kind begint met I t/m P;
van 11.30 - 12.15 uur: Ouders van wie de achternaam van het kind begint met Q t/m Z.
Verder proberen we op dezelfde wijze te werken als de afgelopen weken
Wilt u de parro-app niet gebruiken in de weekenden.
Hieronder staan de werktijden van de collega’s zodat u de juiste leerkracht kunt appen:
groep
groep
groep
groep
groep
groep

1:
2:
3:
4/5:
6/7:
7/8:

Geke Hop: maandag en dinsdag; Beertje Vinke: woensdag t/m vrijdag
Marisse van Zalk: maandag en dinsdag; Lidy Fledderus: woensdag t/m vrijdag
Lida Liefers: maandag; Gretha van der Stege: dinsdag t/m vrijdag
Henrieke Klappe: maandag t/m donderdag; Tineke Brouwer: vrijdag
José Zeevat: maandag en vrijdag; Maarten van Putten: dinsdag t/m donderdag
Daniël Tijdeman: hele week

Schoolreisje en andere activiteiten
U zult begrijpen dat het schoolreisje voor de kinderen uit de groepen 3 t/m 7 niet kan doorgaan
Heel jammer, maar het is niet anders.
Schoolkamp is nog een vraagteken. We wachten af of er eind april nog een verlenging van de
maatregel komt of niet.
Alle andere activiteiten die gepland stonden in april en mei gaan niet door.

Het blijft een “onvoorstelbare en rare” situatie. We denken dat we een zo goed mogelijk, passende weg
ingeslagen zijn en hopen dat dit mede met uw hulp, voortgang mag blijven vinden.
Alvast dank voor uw begrip en uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
Albert Magré
Da Costaschool Nunspeet

