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Ik hoop dat jullie, net als wij, ook genoten hebben van een fijne en rustige
kerstvakantie. De voorbereidingen voor het online lesgeven waren allemaal voor de
vakantie gedaan, dus afgelopen maandag zijn we met frisse moed van start gegaan.
Heel mooi om te zien dat ook alle kinderen, en niet te vergeten de ouders, er klaar
voor waren. Vanaf het eerste moment is er hard gewerkt en is het soepel verlopen.
Fijn dat er ouders waren die ons hun feedback gaven zodat we gaandeweg wat
aanpassingen konden doen in o.a. een rooster. We proberen er alles aan te doen om
het werkbaar te maken voor ieder kind.
Ouders, even onze welgemeende complimenten voor jullie. Ga er maar weer aan
staan; voor onbekende tijd de kinderen thuis, soms gecombineerd met eigen werk,
en tóch dat schoolwerk begeleiden tot in de puntjes! De meesten van ons zitten in
hetzelfde schuitje en we kunnen jullie zeggen, ook als leerkracht valt het niet altijd
mee om je eigen kinderen goed te begeleiden… Laten we elkaar daarom zo goed als
we kunnen bijstaan. U weet ons te vinden via telefoon, e-mail en ouderportaal!
Namens het team van de Kinderarcke,
Mirjam Kennis, directeur
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Kinderzwerfboek-station bij de Kinderarcke
Sinds 1 december staat in de Kinderarcke bij groep 3/4 in de gang een
Kinderzwerfboek-station, een kist met kinderzwerfboeken. Je kan hier
een boek uitzoeken om thuis te lezen en daarna weer uit zwerven te
sturen. Of een eigen boek brengen dat een ander kind mag lezen. Er zijn
ook zwerfstickers te vinden, die plak je op het boek. Op dit moment zijn er
nog niet zoveel boeken in de kist te vinden.
Als je thuis nog leuke boeken over hebt die je niet meer leest dan kun je
ze ook inleveren bij juf Suzanne in groep 1/2, dan worden ze in de kist
gedaan.
Kinderzwerfboek is een initiatief van het Nationaal Fonds
Kinderhulp. Kinderzwerfboek wil alle kinderen de mogelijkheid bieden om
leuke boeken te lezen. Het idee van Kinderzwerfboek is simpel:
kinderboeken met een zwerfsticker worden overal achtergelaten.
Kinderen mogen ze gratis meenemen om te lezen. Daarna laten ze het
boek weer zwerven. Bijvoorbeeld op de kinderboerderij, in
Kinderzwerfboek-stations, wachtruimtes, buurthuizen, etc. Voor meer
informatie en het bestellen van zwerfstickers: www.kinderzwerfboek.nl.
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