Beste ouder(s)/verzorger(s),

Wat wordt er hard gewerkt door onze leerlingen! De meeste leerlingen hebben
het werk van de afgelopen week bij de mentor ingeleverd en dat wordt de
komende dagen nagekeken. We hebben mooie resultaten gezien. We zijn erg
trots op ze en missen ze ook enorm.
Voor de leerlingen was het best wennen afgelopen week. Wachtwoorden waren
vergeten en ook het mailen van bestanden naar de mentoren bleek soms een
lastige opgave. We willen u heel hartelijk bedanken voor uw inzet om uw zoon of
dochter zo goed mogelijk thuis te begeleiden. Misschien was het ook heel leuk
om eens te zien hoe uw kind aan het werk is en wat hij of zij doet. Vanaf
vanavond staan de nieuwe weektaken weer op de site. We wensen de leerlingen
(en jullie) veel succes en (leer)plezier bij de uitvoering van de nieuwe
opdrachten.
Als het deze week niet is gelukt om de taken doen, komt er nu natuurlijk een
nieuwe kans. We weten uit ervaring dat het niet altijd vanzelf gaat. De motivatie
om zelf aan de slag te gaan met schoolwerk is niet elke dag vanzelfsprekend en
zeker niet als het buiten heerlijk weer is. Het kan helpen om een vaste structuur
af te spreken. Zo zou je bijvoorbeeld af kunnen spreken dat er elke dag op een
vast tijdstip twee taken voor school gedaan worden. Mocht u met school willen
overleggen als het werk van uw kind niet soepel verloopt, neemt u dan contact
op met de mentor. Ook als u thuis bijvoorbeeld niet over een computer beschikt
waarop uw kind de opdrachten kan maken. De leerling mag immers een
Chromebook van school lenen als dat nodig is. Uiteraard mag de leerling zelf ook
contact opnemen. We moeten er samen voor zorgen dat de leerling blijft leren.
Zoals u weet, werken de leerlingen in ieder geval tot 6 april thuis, tenzij hier met
de school andere afspraken over zijn gemaakt. Daarna volgt er nieuwe informatie
en laten wij u weten hoe de periode daarna zal verlopen.
Ik hoop dat iedereen gezond blijft, dat we de draad van het gewone leven over
niet al te lange tijd weer op kunnen pakken en dat we elkaar spoedig weer op
school kunnen begroeten.
Vriendelijke groet,
Mede namens Bianca Talsma en Nancy Romp,
Maud Croes,
directeur

