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20 maart 2020

Beste ouders/verzorgers,
De scholen zijn gesloten. Uw kinderen zitten thuis. Veel ouders zitten thuis. Veel werk loopt door
vanuit huis. De meeste uitstapjes zijn onmogelijk. En niet zomaar, maar omdat er een virus is waar
heel veel mensen ziek van worden en erger. Bovendien stond dit niet op de agenda, maar is dit een
situatie die van de ene op de andere dag ontstaan is.
We zitten opgesloten, raken niemand buiten de deur aan, en horen van buitenaf hoe ernstig het
allemaal is. Kinderen mogen hun vriendjes, opa en oma en de juf of meester niet in het echt zien en
spelen vooral in het huis en in de tuin. Niet vreemd dat kinderen hier bang van worden.
Alles staat op z’n kop en ineens moeten we van de ene op de andere dag thuisonderwijs gaan geven.
U moet thuisonderwijs gaan geven! En dat is niet niets. Het is niet uw natuurlijke rol als ouder en het
kan goed zijn dat uw kind het niet altijd van u aan wil nemen want
de meester of juf legt het heel anders uit! Maar u doet het toch
maar!
In de PARRO app zien we de mooiste dingen voorbij komen die u
met uw kinderen doet. Echt geweldig.
U doet het fantastisch met uw kind(eren)!
In het begin van de week was het waarschijnlijk moeilijk om op
basispoort, Parro en Squla te komen. Alle scholen werken nu
digitaal dus verschillende sites waren overbelast. Dit wordt
langzaam beter.
Met ingang van maandag 23 maart kunnen leerlingen van 10.00
uur tot 15.00 spelen op Squla, en op woensdag tot 13.00 uur.
Squla geeft de tip om pas na 11.00uur in te loggen. Dan is het rustiger.
Mocht het volgende week toch een keer niet lukken via een site, schiet dan niet in de stress. Op
https://hetnoorderlichtdoetinchem.start.me/p/3gawEJ/startpagina vindt u bij de groep van uw kind
nog veel meer suggesties om te doen.
Maar het allerbelangrijkste is dat we er samen voor zorgen dat de kinderen deze periode doorkomen
zonder angstige gevoelens.

Aanbod schaakvereniging

Ook de schaakvereniging zit niet stil. Zij hebben een mooi aanbod voor de kinderen in Doetinchem!
Een gratis account van het schaaklesprogramma Chessity. Met dit programma leren de kinderen
spelenderwijs schaken en kunnen ze ook met elkaar schaken via de computer of tablet.
Bij deze nieuwsbrief vindt u een bijlage van de schaakvereniging waarin Niels van der Mark ouders en
kinderen uitnodigt om deel te nemen aan Chessity.
Voor nu een goed weekend gewenst en geen schoolse zaken. Maandag gaan we weer verder.
Team IKC het Noorderlicht.

