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Beste ouders,
Hopelijk is iedereen in een goede gezondheid. Het is een rare en onwerkelijke tijd waar we moeilijk
aan kunnen wennen. We staan samen voor grote en ongekende uitdagingen. De scholen blijven in
ieder geval tot 6 april dicht. Het is voor ons nog niet duidelijk of we daarna weer open gaan. T.a.v.
een aantal van onze grotere activiteiten, roepen de maatregelen die genomen zijn tot 1 juni vragen
op. Daar gaan we de komende periode goed over nadenken.
Een aantal van onze ouders werkt in de zorg. Voor hun zijn het intensieve, moeilijke en spannende
tijden. Daar hebben we groot respect voor. Een diepe buiging! Een ander deel van onze ouders werkt
hard om ons land mede draaiende te houden. In het transport, de winkels, de kinderopvang of
productie van levensmiddelen of medicijnen. Geweldig! Wat alle ouders samen delen, is dat jullie je
eigen kinderen thuis les moeten geven. Dat is nog niet zo gemakkelijk. Zeker als je zelf thuis ook
moet werken. Dat ervaren wij zelf ook. Desondanks zien we bij onze leerlingen dat er heel hard
gewerkt wordt. We zijn trots op onze leerlingen en op jullie!
Wat missen we de kinderen op school. Onderwijs op afstand stelt ook ons voor uitdagingen. Er zijn
scholen die het thuisonderwijs volledig digitaal doen. Daar hebben wij bewust niet voor gekozen. Op
Dorpsschool leren de kinderen vooral uit boeken en schriften. Dat willen we in het thuisonderwijs als
basis voor de leerstof houden. Natuurlijk zijn we wel heel blij dat we de lesstof verder kunnen
verdiepen met digitale middelen als MOO, Gynzy en Google Classroom.
We willen voor de kinderen zo zichtbaar en benaderbaar mogelijk zijn. De ene leerkracht kiest in het
contact voor mailen en bellen, de ander heeft regelmatig contact via Google Meet. Wanneer we
leerlingen missen in het contact, worden zij thuis door de leerkracht bezocht. Hoewel we samen
thuis zitten, werken we keihard om het onderwijs en de schoolontwikkeling door te laten gaan. Het
team vindt hiervoor creatieve oplossingen. De Vlogs spreken voor zich! Trots op dit team!
Alle teamleden werken zoveel mogelijk vanuit huis. We ontkomen er niet aan dat we af en toe op
school moeten werken. Daarom zijn we beurtelings wel op school. We zijn altijd bereikbaar via de
mail. Via directie@dorpsschoolwolvega.nl krijgt u tussen 8.00 uur en 17.00 uur altijd een snelle
reactie.
Zijn er in het onderwijs aan uw kind zaken onduidelijk? Mist u op de een of andere manier iets in de
lesstof of het contact? Heeft u vragen of opmerkingen? Bent u tevreden en wilt u een opsteker
geven? Laat het ons weten, want we horen het graag. De route hiervoor is in de eerste plaats via de
leerkracht en daarna via de schoolmail.
Hartelijke groeten,
Johannes de Jong
Directeur Dorpsschool Wolvega

Welkom op school!
Volgende week maandag zou Fenna Hielkema starten in groep 1. Dat kan nu helaas niet doorgaan.
Dat vinden we samen met Fenna erg jammer, want ze had er juist zoveel zin in. We hopen je snel op
onze school te verwelkomen. We wensen je in ieder geval een mooie en leerzame tijd toe bij ons.
Informatie Corona
In de bijlage een handige flyer met alle informatie over Corona. De informatie is helder en eenvoudig
beschreven, dus ook voor kinderen goed te begrijpen. De nieuwste maatregelen van gisteravond zijn
nog niet in de flyer opgenomen, maar we willen u deze toch niet onthouden.
Leuke lessen en initiatieven
Heel veel vakleerkrachten, theatermakers, trainers etc. zitten net als ons thuis. Een aantal van hun
plaatsen regelmatig een leuke lessen op social media. Wij delen deze graag op onze Facebookpagina. De lessen van buurtsportwerk en muziekmeester Sander Metz zijn echte aanraders! Heeft u
nog leuke tips? Deel ze met ons en we plaatsen ze op Facebook.
Kinderopvang ouders cruciale beroepen
Onze gemeente, de schoolbesturen en de kinderopvang hebben samen de opvang van de cruciale
beroepsgroepen afgestemd. Voor alle scholen in Weststellingwerf gelden dezelfde afspraken
hierover. Middels onderstaande link vindt u alle informatie hierover.
https://www.weststellingwerf.nl/home/coronavirus_42560/item/scholen-en-kinderopvang-openvoor-kinderen-van-ouders-in-cruciale-beroepen_48230.html
Oud papier actie gaat niet door
Op donderdag 2 april staat er een oud papier actie gepland. De oudervereniging en school heeft
besloten deze niet door te laten gaan. We vragen nu veel van onze ouders t.a.v. thuisonderwijs, maar
we vinden het vooral onverantwoord om nu papier in te zamelen. Dat willen en kunnen we niet
vragen van ouders. Dat betekent dat we o.a. op facebook de mensen in de wijk zullen vragen het
papier niet langs de kant te zetten. Graag dit bericht zoveel mogelijk delen op facebook en in
buurtapps. We gaan geen briefjes langs de deuren brengen. Dit zou ook aankomen op de inzet van
vrijwilligers en dat kunnen we nu niet vragen.
Schoolplein gesloten
Ons schoolplein wordt prachtig en is een echte trekpleister in de wijk. Daar zijn we natuurlijk blij
mee, want we willen dat zoveel mogelijk kinderen in de wijk elkaar ontmoeten, kennen en dat zij
samen spelen. Het is onder de huidige maatregelen helaas niet passend dat er zoveel mensen op ons
plein zijn. Het schoolplein valt altijd onder onze verantwoordelijkheid. De hekken gaan daarom
helemaal op slot.
Schoolmaatschappelijk werk
Sommige kinderen hebben extra zorg nodig. Bijvoorbeeld omdat zij (medische) problemen,
gedragsproblematiek of een ontwikkelingsachterstand hebben. Binnen onze school houdt Romee
Huisman daarom tweewekelijks spreekuur voor ouders. Zij is een zogenaamde vlechtwerker en werkt
als onderdeel van het gebiedsteam voor onze gemeente. De vlechtwerker denkt met u mee,
ondersteunt u en begeleidt u waar nodig. De nadruk ligt op het voorkomen van problemen.
Wilt u deze periode in contact komen met onze Vlechtwerker Romee? U kunt haar bereiken door een
mail te sturen naar: R.Huisman@weststellingwerf.nl

Jarig!!
Lieve jarige,
Wat jammer dat jij je verjaardag niet op school kunnen vieren. We vergeten jou in ieder geval niet.
We wensen jou een hele mooie verjaardag en maak er toch maar een knallend feestje van!
Groetjes,
Alle meesters en juffen

De komende weken zijn jarig:
28-03 Fenna (gr.1)
30-03 Ziyad (gr.2)
03-04 Sanne (gr.8)
20-04 Mayka (gr.6)
22-04 Austeja (gr.1)
22-04 Nick (gr.8)

Gezond eten is belangrijk voor een
goede ontwikkeling. We vinden het
belangrijk dat er op school gezond
eten en drinken is tijdens de pauzes,
de lunch, uitjes en bij het
trakteren. Graag uw aandacht
hiervoor bij de keuze van traktatie.
www.gezondtrakteren.nl
N.B.: informeer bij de leerkrachten
voor mogelijke allergieën/diëten in
de groep.
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