Kerkstraat 112
5126 GD Gilze
Tel 0161-451541

Bolsterbericht e-mail:
a.dvet@debolstergilze.nl
home-page: www.debolstergilze.nl

Nieuwsbrief nr. 18
13-01-2021

NIEUWS VAN DE DIRECTIE
Beste ouders/verzorgers en kinderen,
Inmiddels zijn we in week twee aanbeland waarin ‘onderwijs op afstand’
aan de orde van de dag is. En hoe graag we alle leerlingen ook op school
willen verwelkomen, zoals we al enigszins hadden verwacht, werd er
gisterenavond vanuit de persconferentie aangekondigd dat we nog
enige tijd in lockdown zullen zijn.
Het is nog onzeker of de basisscholen op 25 januari weer open zullen
mogen. We hopen natuurlijk dat we daar een positief bericht over zullen
krijgen.
Ondertussen gaan we door met het geven van onze online lessen en ontmoeten we elke dag onze
leerlingen via die online momenten.
We merken dat zowel de leerkrachten als de leerlingen vanuit de vorige lockdown vaardiger zijn
geworden in het onderwijs op afstand geven en volgen. De inlogmomenten verlopen soepeler, er
worden meer vragen gesteld en de leerlingen weten hun leerkracht makkelijker te vinden.
Uiteraard blijft het onderwijs op afstand en hopen wij ook dat we zo snel mogelijk ons onderwijs weer
fysiek zullen mogen verzorgen zodat we nog beter tegemoet kunnen komen aan de
onderwijsbehoeften van alle leerlingen. Via de ouders van de MR hebben we nog enkele tips
ontvangen waarmee we het onderwijs op afstand nog kunnen verbeteren. Deze nemen we uiteraard
mee. Fijn om te horen dat u als ouder/verzorger tevreden bent over hoe onze school de dagindeling
en het geven van de online lessen heeft georganiseerd.
Eerder lieten wij u weten dat er een helpdesk beschikbaar is waar
leerlingen met al hun vragen terecht kunnen. Deze helpdesk blijft de
komende weken zolang de lockdown van kracht is beschikbaar.
En dat geldt natuurlijk ook voor het Antistofje. Op de site van het
Antistofje vinden de leerlingen leuke challenges waaraan ze me mee
kunnen doen.
En ook de Bolsterband bereidt zich voor op een nieuwe ‘hit’. Kortom we blijven samen aan de weg
timmeren om in deze lastige tijd, op afstand met elkaar verbonden te blijven.
Wij wensen u nogmaals heel veel succes met het ondersteunen van uw kind(eren) tijdens deze
lockdown bij het thuisonderwijs en hopelijk kunnen we elkaar snel weer op school ontmoeten.



School zeker dicht t/m 25-01-2021, Onderwijs op Afstand zoals gecommuniceerd

LEERLINGEN
15-01 Jelmer Oomen 8A
17-01 Milan van Gestel 5A
18-01 Luca Gerrits 3A
18-01 Jan Sebregts 7A

