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Maandag 30 maart 2020 

    

Nieuws van de school 

 

 Als gevolg van het coronavirus maken wij met elkaar een bijzonder 

vreemde tijd mee. Het van en met elkaar leren heeft een hele andere 

invulling gekregen. Vooral voor de leerlingen is dit gemis heel groot. De 

leerkrachten missen voornamelijk het fysiek contact met de leerlingen. 

De dagelijkse interactie met de leerlingen is het fijnste van het beroep als 

leerkracht. Door deze situatie hebben de leerkrachten dit niet. Wij hopen dat we 

zo snel mogelijk van deze situatie af zijn en dat er weer ‘normaal’ les gegeven kan 

worden. 

Op dit moment zijn wij aangewezen op onderwijs op afstand. Dit is een enorme 

uitdaging voor ons als school. Dit vraagt veel van de leerkrachten, maar ook van 

u als ouder. Samen met u willen wij de komende tijd zo goed mogelijk inrichten 

voor de kinderen.   

Het overleggen met het team gaat momenteel via videobellen. Wij merken dat wij 

er steeds handiger in worden. Wij gaan dit op korte termijn uitbreiden. Dit 

betekent dat wij de leerlingen op deze manier instructies gaan geven.  

 

 Wij hebben afgelopen vrijdag afscheid genomen van Nico (onze huismeester). 

Nico gaat met vervroegd pensioen. Gezien de situatie op dit moment, hebben veel 

collega’s middels videobellen afscheid van Nico genomen. Wij hopen in de 

komende maanden op een meer feestelijke manier afscheid van Nico te kunnen 

nemen. U wordt dan uiteraard ook uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Peter 

Hennevelt is de vervanger van Nico en hij is vandaag officieel begonnen aan zijn 

eerste werkdag. Wij wensen Peter veel succes op het Meesterwerk. 

 

 In de bijlage is een brief, namens het bestuur van ASG, toegevoegd omtrent de 

huidige situatie. 

 

 De burgemeester van Almere, Franc Weerwind, wil de kinderen een hart onder de 

riem steken. Dit doet hij middels een filmpje. 

 

Het filmpje voor groep 1 tot en met 6 is via de onderstaande link te zien: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9vjiOe8f_co  

 

 

Het filmpje voor groep 7 en 8 is via de onderstaande link te zien: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=27L0IVwOivU  

http://www.meesterwerk.asg.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=9vjiOe8f_co
https://www.youtube.com/watch?v=27L0IVwOivU
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 Fant Josephine Kuiper 

 

#blijfthuis 

Wat een bizarre weken hebben we inmiddels achter de rug en geen 

idee hoeveel van deze weken er gaan volgen. Ook vanuit de Schoor 

hebben wij de opdracht gekregen zoveel mogelijk van uit huis te 

werken. Maar welzijnswerk op afstand hoe doe je dat? 

Samen met mijn collega’s kinderopbouwwerkers zijn wij voortdurend 

op zoek naar manieren hoe wij tijdens deze corona crisis de kinderen en ouders die nu 

aan huis gekluisterd zitten toch kunnen bereiken. Tal van ideeën worden momenteel 

getest op haalbaarheid zodat we, als dit langer gaat duren, ook op afstand iets kunnen 

gaan betekenen. 

Misschien heeft u zelf wel ideeën of dingen die u ziet waaraan uw kind behoefte heeft, 

denk alstublieft met ons mee en laat het mij weten. 

Graag wil ik u laten weten dat behalve de ladder ik nog meer doe binnen de wijk. Ik kan 

bijvoorbeeld bij een hulpvraag mee zoeken naar oplossingen of u in contact brengen met 

andere professionals die wellicht iets voor u of uw kind kunnen betekenen 

(opvoeddeskundigen, wijkteam, buurtsportcoaches, wijkregisseur, jeugd en wijkagent, 

jongerenwerk ect.) Ook ben ik intermediair voor het jeugd sport en cultuurfonds. 

Aanvragen hiervoor kan ik voor u doen. Maar ook als er een leuk wijk initiatief is kan ik 

meehelpen bij de aanvraag voor een wijkbudget. Soms is gewoon een luisterend oor al 

genoeg. 

Dit gezegd te hebben, hoop ik dat u contact met mij opneemt als u mij nodig denkt te 

hebben. Juist tijdens deze weken. Wie weet komen we samen tot mooie dingen. U kunt 

mij altijd mailen jkuiper@deschoor.nl bellen of een app sturen kan ook op 0642741979. 

 

De ladder 

Alle ladder activiteiten liggen momenteel stil. En zoals het er nu uit ziet zullen we ze 

voorlopig ook niet kunnen oppakken. Wanneer er meer duidelijk wordt zal ik u via de 

Krook op de hoogte houden van hoe we verder gaan. De kinderen die al begonnen waren 

aan een workshop zullen ook via de mail geïnformeerd worden wanneer de workshops 

weer zullen starten. 
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