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Aanmelden sportpakket Develsteincollege

Trots
Wat zijn wij trots op alle kinderen en natuurlijk ook op de ouders, die opeens thuisonderwijs bieden. Het is
echt heel knap dat iedereen zo positief aan het werk gaat!
En wat leven we in een bijzondere tijd. De corona maatregelen treffen ons allen zeer. Kinderen thuis,
daardoor veel ouders thuis, het gewone leven komt deels tot stilstand. En dan de vraag: wat staat ons nog
te wachten? Een situatie als in Frankrijk of Italië? Laten we allemaal hopen van niet.
Er gebeuren ook mooie dingen. Het tempo waarin we gewend zijn te leven gaat een paar versnellingen
terug. Dit geldt alleen niet voor de mensen die in de zorg werken, die moeten juist een paar versnellingen
doorschakelen. Alle respect daarvoor.
Het lagere tempo en de kinderen thuis betekent, dat u meer ervaart hoe uw kind(eren) werkt (werken). We
hebben al heel leuke foto’s en verhalen langs zien komen. We hebben u gevraagd om die door te sturen en
die worden ook op facebook gepost. Door het doorsturen van de foto’s geeft u impliciet toestemming
hiervoor.
Fijn, blijf dat ook vooral doen, ook deze en volgende week (weken?). Wij waarderen dat zeer.
Onderwijs op afstand heeft nadelen, maar ook voordelen, zoals het veel intensievere contact dat u met uw
kind heeft. Het is niet altijd even gemakkelijk om een eigen kind iets uit te leggen of bij te brengen. Dat
weet ik uit eigen ervaring. Dus nogmaals petje af voor u en veel succes met de begeleiding van uw
kind(eren).
Activiteiten
Zoals u al in veel berichten voorbij hebt zien komen, zijn er allerlei activiteiten afgelast. Tot 1 juni ligt alles
stil op het gebied van sportwedstrijden etc. Wanneer er eventueel nieuwe data gevonden worden, wordt u
natuurlijk op de hoogte gebracht. Voor de leerlingen van groep 8, is het niet doorgaan van de eindtoets (IEP
toets) toch wel heel bijzonder.

Het is ook mogelijk dat enkele activiteiten deze maanden helemaal niet meer zullen plaatsvinden, dat is
ontzettend jammer maar wel heel begrijpelijk.
Calamiteitendagen vervallen
Dinsdag na Pinksteren (2 juni) en vrijdag voor de zomervakantie (17 juli) zijn gewone lesdagen.
Aanmelden sportpakket Develsteincollege
Wellicht overbodig om te vermelden, maar voor de volledigheid willen wij u informeren dat de intake voor
het sportpakket die gepland stond op 6 en 7 april tot nader bericht is afgelast.
Het aanmelden van leerlingen kan via de reguliere online methode en de papieren aanmeldingen via de
brievenbus aan de hoofdingang of bij de receptie tussen 10.00 en 14.00 uur.
Volgende nieuwsbrief : donderdag 9 april 2020
Agenda

