In ieder geval is de school tot 6 april gesloten
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Tja, de school dicht…

De Ark, een fijne school:

Dit hadden we een tijdje geleden niet kunnen
bedenken.
Gelukkig waren we goed voorbereid, want er
waren al signalen dat dit zou kunnen gebeuren.
We hadden het huiswerk klaar gemaakt en alles in
tasjes (gesponsord door de Jumbo en juf Audrey)
op de tafel liggen.
Zo kon iedereen dit werk 16 maart ophalen.

De lokalen geschilderd!
We maken van de nood een deugd! Iwan (de
conciërge van de Greiden) schildert de
lokalen 8, 5 en 3, waarna er nieuwe
touchscreens worden geplaatst. Als dit alles
voorbij is, kunnen we weer in een fris lokaal
aan de slag!

Waar we ook vanuit huis ons schoolwerk
kunnen maken

Trots!
Wat ben ik ongelofelijke trots op de creatieve en
inventieve manieren die de leerkrachten verzinnen
om dagelijks contact te houden met de leerlingen. Het
is fantastisch te zien hoe er gebruik gemaakt wordt
van app, mail, klasbord, videogesprekken, vlogs, foto’s
enz.
Bijv. de vlogs van Marije en Jan van de Klusklas en
Celine (zelfs in het Duits), meester Gerben en juf
Wieke op klasbord
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Nog trotser!
En wat wordt er hard gewerkt! Wat ben
ik trots op al deze geweldige
kinderen en hun ouders!

Wat is het mooi te zien hoe kinderen, ouders en
leerkrachten samenwerken in deze tijd.
Ik heb veel respect voor jullie allemaal. Ook heb
ik respect voor onze medewerkers in de zorg die
hun uiterste best doen. En zo ook de
vuilnismannen, supermarktmedewerkers,
politiemensen, brandweermannen enz. enz. die
ons land leefbaar houden. We helpen elkaar
waar we kunnen en proberen daarnaast
onderling afstand te houden zodat er niet teveel
mensen ziek worden. Ik hoop en bid dat het
aantal zieken zich zal verminderen.

Hartelijke
Groet,
groet,
Greet Stulp

Juf Audrey heeft iets andere ideen over
thuiswerk 😉

Van Maud (gr. 1) en Menthe (zusje)
Een wens van ons allen…
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