Spaarnesant geeft onderwijs op afstand
Beste Ouders en Verzorgers,
Wij maken een bijzondere en soms angstaanjagende periode mee. Ieder van u heeft daar
ongetwijfeld op uw eigen manier mee te maken. Wat ons bindt is dat we allemaal betrokken
zijn bij de ontwikkeling van uw kinderen. Ook op dat gebied maken we een heel bijzondere
periode door.
In het nieuws wordt veel aandacht besteed aan de
problemen: kinderen met een moeilijke thuissituatie,
kinderen met speciale onderwijsbehoeftes, kinderen
met achterstanden ondervinden allemaal de nadelen
van afstandsonderwijs. Trouwens: alle kinderen missen
hun vertrouwde school met hun juffen en meesters en
hun vriendjes en vriendinnetjes. Dat maakt deze crisis
heel duidelijk: onderwijs doet ertoe, scholen doen ertoe,
leraren doen ertoe. Laten we dat met elkaar vasthouden.

Het is wel echt
geweldig hoe jullie dit
als team dit oppakken
en proberen les te
geven zo op afstand.
–Moeder met kind op de Peppelaer

Toch is er ook een positieve kant aan deze wonderlijke periode. Er is – in ieder geval voor zover
ik dat kan zien in onze stichting – een enorme creativiteit losgemaakt. Spaarnesant heeft de
afgelopen jaren enorm geïnvesteerd in de digitale infrastructuur en in de afgelopen maand
is het gebruik daarvan explosief gegroeid. En dat is de bedoeling van deze nieuwsbrief: we
willen u de positieve kant van de crisis laten zien en u meenemen naar een aantal mooie en
inspirerende voorbeelden.
Ik ben heel erg trots op onze medewerkers en directeuren die zo hard aan de slag zijn gegaan
om uw kinderen ook op afstand goed onderwijs te bieden. Nogmaals: het persoonlijke contact
in de school is onvervangbaar, maar gelukkig is er ook heel veel mogelijk als dat niet kan. Ik
hoop dat de positieve voorbeelden ook u in deze tijd een hart onder de riem zullen steken.

Marten Elkerbout
bestuurder Spaarnesant

Enorme creativiteit
in tijden van crisis
Een kleine greep uit de
vele initiatieven
Muziekles van Isolde: Het Dinolied
Een hele mooie muziekles voor kleuters van een
collega van Ter Cleeff Juf Isolde van IJzendoorn

Klik voor video

Bewegings Challenge op De Zuidwester

Klik voor video

Kelly is leerkracht bewegingsonderwijs èn leerkracht
groep 1-2 op De Zuidwester. Om de dag maakt zij
bewegings challenges voor alle kinderen van de
school. Op dit moment heeft zij al 9 challenges
gedeeld, die met groot enthousiasme ontvangen
worden. Niet alleen de kinderen zijn er blij mee,
de ouders ook. Het uitproberen van de challenges
levert niet alleen beweging op, maar zorgt ook voor
even onbezorgd lachen.

Coronalied met gebaren
Het coronalied van Svennie en
Vincent van De Parel haalde de
krant! Wel moest er een nieuwe
versie gemaakt worden, het
duurt zo lang en nu met in de
hoofdrol de minister-president,
de minister van kinderzaken en
de gebarentolk.

Klik voor video

Rekenen met meester Willem
Vandaag gaan we eens kijken naar cijferend
vermenigvuldigen. Let erop dat je alles netjes
opschrijft in je schrift. Niet uit je hoofd uitrekenen!
Succes :) - Meester Willem van de Peppelaer

Klik voor video

Heel leuk idee. Werkt super dat Teams.
Ik zit ook in het onderwijs en kinderen
vinden het geweldig. Nu al 3 weken
volop mee bezig.

Tekeningen fleuren de hal op van het Spaarne Gasthuis
Juf Asmara van OBS de Erasmus heeft samen met alle kinderen van
de school een hartverwarmend initiatief op zich genomen om alle
zorgmedewerkers een hart onder de riem te steken. De kinderen
maakten thuis tekeningen en knutselwerkjes die werken verzameld
en opgehangen in de hal van het Spaarne Gasthuis. De hal is duidelijk
zichtbaar opgefleurd door de inspanningen van de kinderen! Samen
staan we sterk met <3 #hartvoordezorg!

Professor Egni
Inge van de Bos en Vaart transformeerde in een
heuse professor om een instructie te geven bij
Veilig leren lezen, kern 10 thema “Hoe kan dat” in
groep 3!

Klik voor video

Juf: “Zullen we straks even videobellen?”

Kies een bekend schilderij
en maak een foto van jezelf!

Kind: “Straks juf! Ik wil even mijn huiswerk afmaken.”
– Juf Mirte van De Piramide met kind op de chat

De Wijde Wereld Montessori

Meester Steven in het Wild!
Klik voor video

Met dit mooie weer willen we allemaal wel
naar buiten, maar dat is nu even niet zo
handig. Meester Steven van de Peppelaer
neemt de kinderen mee in de Nederlandse
Wildernis. Gaan jullie met hem mee?

Vrolijke vlaggetjes sieren Reinaldahuis

Verslag op het
Haarlems Dagblad

Tilly, administratief medewerker op De Zuidwester, wilde op
initiatief van haar dochter Senne graag iets extra doen voor de
ouderen in Haarlem. Zij deed een oproep aan de kinderen van
de Zuidwester om zelf een vlag te maken. Alle vlaggetjes samen
vormden prachtige vlaggenlijnen van wel 25 meter! De slingers
werden opgehangen in ouderenzorgcentrum het Reinaldahuis. De
bewoners van het zorgcentrum waren zeer enthousiast met deze
leuke verrassing en het nieuws haalde zelfs het Haarlems Dagblad.

IPC thuisonderwijs: Het corona nieuws met...
Binnen IPC wordt er rekening gehouden met de verschillende
manieren waarop kinderen leren en de leerstof tot zich nemen.
Ieder kind kan op zijn eigen niveau uitdagingen vinden en groeien
ook binnen het thuisonderwijs. In de hele school leren de kinderen
over communicatie en magische media. We hebben genoten van
onze leerling die zijn eigen corona nieuws heeft gemaakt.

Klik voor video

Digidaglessen op de Hannie Schaftschool
Hoe zorgen wij ervoor dat de kinderen thuis lekker veel gaan
spelen als hun ouders achter de laptop zitten? Dat was de
vraag die het kleuterteam van de Hannie Schaftschool zichzelf
stelde op het moment dat zij hoorden dat de kleuters 6 weken
niet meer naar school mochten komen. Een lastige opgave
maar niet onmogelijk. Zij sturen daarom, sinds de scholen
gesloten zijn elke dag via Social Schools een ‘Digidagles’.
In deze videoles presenteren zij kort een dagopening, het
dagprogramma en twee of drie instructies voor lesjes thuis.
De materialen die de kinderen voor de lesjes nodig hebben,
brengen de leerkrachten persoonlijk rond. Ook het thema
hebben zij telkens door middel van een ‘verhalend ontwerp’ in
de Digidagles verwerkt.

Klik voor video

Veel dank aan de juffen en
meesters die iedere dag weer
wat leuks bedenken voor de
leerlingen!
– ouder met kind op de ML Kingschool

Blijf positief en blijf gezond!
We hebben je een selectie laten zien van de vele mooie
voorbeelden binnen Spaarnesant. We willen je op de
hoogte blijven houden. Heb je suggesties?
Stuur het op naar info@spaarnesant.nl.

Veilig thuis
Ook al zijn de scholen fysiek minder toegankelijk, de
school is altijd bereikbaar. Heb je zelf zorgen over de
veiligheid of welzijn van je kind of een kind in je omgeving,
neem contact op met de schooldirectie of de leraar van je
kind. Ook meldpunt Veilig Thuis kan hierbij advies geven.
Bel gratis 0800-2000.

