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Agenda
Tot 6 apr
10 apr

school gesloten.
Goede vrijdag, leerlingen vrij

Nieuws vanuit de directie
Beste ouders/ verzorgers,
De afgelopen week en komende weken zullen weken zijn die we nog niet eerder mee hebben
gemaakt. Het zijn echt bizarre tijden! Ondanks de gesloten school hebben we geprobeerd u zoveel
mogelijk op de hoogte te houden van wat ons nu te doen staat. Leraren zijn hard bezig geweest om
werk voor de kinderen te verzorgen om daarmee de achterstand te beperken. Daarnaast voeren wij
ook veel overleg om ervoor te zorgen dat het onderwijs zoveel mogelijk doorgang kan blijven vinden.
Het is mooi en maakt ons trots om te zien dat in zulke tijden het team zo goed samenwerkt en u als
ouder goed meedenkt en meehelpt!
Een ander nadeel van thuisonderwijs is dat het sociale contact moeilijker is. Natuurlijk kan dit door
digitalisering makkelijker dan vroeger, maar via de mail of app spreken is toch anders dan elkaar te
zien. Om daar vanuit school toch zoveel mogelijk aan tegemoet te komen en onderwijs op afstand te
verzorgen zijn wij achter de schermen druk bezig om te gaan werken met Teams. In deze nieuwsbrief
informeren wij u hierover, dus graag uw aandacht hiervoor.
De afgelopen is het nieuwe meubilair voor de gangen geïnstalleerd. In deze nieuwsbrief vindt u een
impressie. Ook in deze nieuwsbrief een bericht van onze Jeugdcoach over thuisonderwijs.
Wij wensen u de komende tijd veel sterkte en hopen elkaar op 6 april weer te zien!
De directie

Digitaal onderwijs via Teams
Terwijl alle leerkrachten hard in de weer zijn om voor alle kinderen werk te regelen wat de leerlingen
thuis kunnen maken beseffen wij ons ook het belang van communicatie tussen leraar en leerlingen
onderling. Om dit via school te regelen willen wij gebruik gaan maken van het programma Teams. Bij
Teams kan men op afstand in groepen communiceren met elkaar. Momenteel zijn wij op school hard
bezig om ervoor te zorgen dat dit werkt en leraren en leerlingen hiervan gebruik kunnen maken.
Hiervoor is het belangrijk dat ieder kind toegang heeft tot een device waar hij/zij internet heeft en de
lessen via Teams kan volgen.
Daarom de oproep om, als u geen toegang heeft tot een device waarop uw kind Teams kan volgen,
contact op te nemen met de directie. Wij kunnen dan kijken naar de mogelijkheden om ervoor te
zorgen dat zij wel mee kunnen doen met teams. U kunt een mail sturen naar
directie@daltondeklipper.nl of locatieleider@daltondeklipper.nl

Koningsspelen afgelast
Wegens het Coronavirus zijn de Koningsspelen op vrijdag 17 april voor onze school afgelast.

Nieuwe inrichting
Lockers Gouden Uillaan.
Door een verkeerde levering van de lockers op locatie Gouden Uillaan kunnen we deze nog niet
afmaken. Tot de goede lockers geleverd worden maken wij tijdelijk gebruik van de lockers die er nu
staan. De lockers staan zoveel mogelijk al op de goede plaatsen, maar wegens het wisselen van de
lockers staan een aantal kasten op een andere plek. Als de goede lockers geleverd worden, dan
zullen deze op hun vaste plek komen te staan.
Ieder kind zal, als de school weer open is, een eigen locker krijgen. De leerkracht zal op de eerste
ochtend aan uw kind laten weten welke locker (tijdelijk) van uw kind zal zijn.

Impressie
Vorige week waren we al begonnen met het nieuwe meubilair plaatsen en deze week zijn de
interieurbouwers verder gegaan met het installeren van het nieuwe meubilair. Hoewel de foto’s niet
helemaal weergeven hoeveel rust en ruimte de nieuwe inrichting oplevert, willen wij u via deze
manier toch een impressie geven.
Wij zijn erg blij met het meubilair en kijken ernaar uit om te zien hoe de kinderen goed en in rust op
de gang kunnen werken!

Locatie Oudelandselaan

Locatie Gouden Uillaan

Begane grond: overzichtsfoto’s hal

1e verdieping: Gang groepen 4 en 5

1e verdieping: Bibliotheek en treinbanken
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