Nieuwsbrief
Koningin Wilhelminaschool
Beste ouders,
Het nieuws dat de basisscholen vanaf woensdag tot en met vrijdag 15 december hun deuren moeten
sluiten is bij ons hard aangekomen. Van het ene op het andere moment kwam er een einde aan de
gezellige periode voor kerst. Maandagmiddag heeft het team gelijk de schouders eronder gezet en alles
in het werk gesteld om te kunnen beginnen met onderwijs op afstand. Dinsdag heeft de oudercommissie
de kinderen en de teamleden getrakteerd op chocomel en wat lekkers. Zelfs aan de kinderen met
allergieën hadden ze gedacht. Een bedankje aan de oudercommissie dat zij zo snel hebben geschakeld is
zeker op zijn plaats! We hebben ervan genoten.
Woensdag 16 december was voor de kinderen de eerste dag van het onderwijs op afstand. Het is wel
weer even wennen, allemaal digitaal. We zien dat de kinderen veel ICT vaardigheden geleerd hebben
tijdens de eerste periode dat de scholen dicht waren. De start is gisteren goed verlopen!
Mijn complimenten voor de kinderen, de ouders en voor het team van de KWS.
De komende weken zal er van ons allemaal veel gevraagd worden. Het zal niet altijd meevallen. Het team
zal zich voor de volle 100% inzetten om er het beste van te maken. Toch kan het soms misgaan, neem
gerust contact met ons op als er thuis iets niet lukt of als er onduidelijkheid is. Thuis werken en de
kinderen ondersteunen bij het onderwijs op afstand is voor u als ouder ook niet eenvoudig. Laat het ons
weten als u ergens hulp bij kunt gebruiken. Samen komen we er vast uit!
Onder schooltijd zijn wij telefonisch bereikbaar en na schooltijd kunt u ons altijd per mail bereiken.
Vandaag begint de kerstvakantie en zijn er geen online lessen. Maandag 4 januari pakken we de digitale
draad weer op!
Wij wensen iedereen fijne kerstdagen en een mooi 2021! Blijf gezond en let goed op elkaar!
Debby Schouten-Coesel

