Biuletyn 03 kwietnia 2020
Przedłużenie środków do majowych świąt
Jak wiadomo, szkoły pozostaną zamknięte do majowych świąt. Niestety, edukacja domowa stała się
na razie naszą nową rzeczywistością.
W ciągu ostatnich kilku tygodni pracowaliśmy z wami, aby powtórzyć i wzbogacić trochę nauki. I
wykonaliście kawał dobrej roboty. Ponieważ od razu wierzę, że nie zawsze jest to łatwe poza pracą
lub rodziną. Ook, wiem, że będzie kilka trudnych chwil.
Komunikacja między tobą jako rodzicami i nauczycielami zwykle idzie dobrze. Doskonale
odpowiadasz na prośbę o oddzwonienie lub odpowiedź za pośrednictwem PARRO, poczty lub
zespołów. Dziękuję bardzo za to!
Są jednak również rodzice, z którymi komunikacja jest prawie niemożliwa. Rozmowy z tobą na temat
edukacji są bardzo ważne dla Twojego dziecka. Musimy wspólnie przejść przez ten trudny okres.
Potrzebujemy Cię i potrzebujesz nas!
Więc jeśli nie miałeś wystarczającego kontaktu z nauczycielem swojego dziecka w ostatnich
tygodniach, zachęcam cię do natychmiastowego skontaktowania się z nauczycielem dziecka przez email lub w najbliższy poniedziałek.
Mamy nadzieję, że nadal będziemy wspierać Cię tak dobrze, jak to możliwe jako zespół. Ponieważ, jak
powiedziałem, doskonale zdajemy sobie sprawę, że nie jest to dla ciebie łatwe.
Od przyszłego tygodnia rozpoczniemy współpracę z microsoft teams z grupy4. Następnie możliwe
jest, między innymi, zdalne udzielanie instrukcji. Grupy 7 i 8 już z nim współpracują.
Spójrz na https://www.youtube.com/watch?v=ZWXMNwn5pLc&feature=youtu.be, aby uzyskać
wyjaśnienie przez dzieci na temat TEAMS.
Nauczyciel twojego dziecka wyjaśni Ci pocztą lub PARRO dokładnie, jak zainstalować teams i czego
oczekuje się od dzieci. Chcemy być w stanie dotrzeć do wszystkich dzieci za pośrednictwem
zespołów, więc ważne jest, aby zainstalować to w domu na komputerze lub laptopie. Jeśli nie masz
komputera lub laptopa w domu, skontaktuj się ze szkołą.
Praca w szkole jest ważna i chcielibyśmy to wspólnie z Wami tak dobrze, jak to możliwe. Jednak teraz
dzieci muszą czuć się bezpiecznie i kochać. Bo jeśli zakładasz, że uważają, że uważają to za niepewny i
być może niespokojny okres.
Rozumiemy więc, że praca domowa nie zawsze działa. Jutro kolejny dzień.

schoolstart.online
Aby uzyskać jeszcze ważniejsze dane na grupę, przegląd pracy domowej, przydatne filmy i wiele
więcej, szybko sprawdź https://hetnoorderlichtdoetinchem.start.me/p/3gawEJ/startpagina..
Zwłaszcza w tym czasie nauki w domu.

Oudertevredenheidspeiling
Wden we zeszłym tygodniu zadzwoniliśmy do newslettera, aby zakończyć ankietę satysfakcji. Zostało
to zniechęcone przez wielu rodziców. Ankietę wypełniły już 23 ze 183 rodzin. Dziękuję za to! Proszę
wypełnić ankietę, jeśli nie. Ponieważ możemy zrobić coś z danymi tylko wtedy, gdy kwestionariusz
zostanie wypełniony przez jak najwięcej osób.
Jeśli nie uda ci się korzystać z podręczników lub chcesz instrukcji w innym języku, daj nam znać,
wysyłając wiadomość e-mail do info@hetnoorderlichtdoetinchem.nl. Możemy Ci pomóc.

Kwestionariusz otworzyliśmy do 12 kwietnia. Więc masz dodatkowy tydzień.

Lesopafstand.nl
Lesopafstand.nl zapewnia wiele wsparcia i wskazówek dla nauczycieli w kształtowaniu edukacji
zdalnej. Odległość ma teraz również stronę dla rodziców. Zawiera wskazówki, jak najlepiej wyjaśnić i
alternatywny czas nauki.
Przejdź do https://ouders.lesopafstand.nl/

