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Beste ouders,
Wees niet te bezorgd over schoolwerk en schoolresultaten.
U als ouders en wij als team doen allemaal ons best om onze kinderen de hulp
te geven die ze nodig hebben.
De stress die dit alles met zich mee brengt kunnen we niet ongedaan maken.
Daarom vragen we u: blijf kalm, wees sterk en hou vol!
Zorg voor vrolijkheid, ontspanning en plezier.
Geen enkel kind loopt voor , geen enkel kind loopt achter.
Uw kinderen zijn precies daar waar ze moeten zijn!
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Corona
We zitten nog steeds in een vreemde tijd. Corona houdt ons nog steeds in de
greep. In de tussentijd gaat Nederland steeds verder op slot en dat betekent
dat we ons leven (tijdelijk) anders moeten inrichten. We kunnen nog maar met
1 persoon op bezoek en vanaf 21.00u geldt er een avondklok.
Dit zijn belangrijke beperkingen die ons opgelegd worden om het coronavirus
de baas te worden.
De onrust die dit allemaal met zich meebrengt maakt het er niet beter op.
Er heerst een gevoel van ongenoegen en angst.
Het is goed om hier met anderen over te kunnen praten.
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Toch is het van belang om vertrouwen te hebben in de overheid. Het RIVM, het
OMT en andere wetenschappers adviseren en informeren de overheid, zodat
zij moeilijke beslissingen kunnen maken. Wij zouden niet graag in de schoenen
van (demissionair) premier Rutte en minister De Jonge willen staan….

Noodopvang
Naast leerlingen met ouders in cruciale beroepen, kunnen er ook kwetsbare
leerlingen gebruik maken van de noodopvang. Hierover hebben wij contact
met de ouders.
In de noodopvang worden geen lessen gegeven, wel krijgen de leerlingen de
mogelijkheden om onder begeleiding van leerkrachten zelfstandig te werken
en in te loggen voor online lesmomenten.
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Thuisonderwijs

Studiedag personeel komt te vervallen: 8 februari 2021

Alle leerkrachten doen hun best om het thuisonderwijs vorm te geven.
We doen dit aan de hand van thuiswerkpakketten, digitale opdrachten via
Snappet en online (les)momenten. De online momenten zijn vooral bedoeld
om elkaar te zien, maar ook om ondersteuning te bieden bij het
thuiswerken.

Zoals het nu lijkt, gaan de scholen op maandag 8 februari weer open.
Dit natuurlijk wel onder voorbehoud, want u weet maar nooit wat het
kabinet volgende week gaat beslissen.
Op de jaarplanning/jaarkalender staat er op maandag 8 februari een
studiedag voor het personeel gepland. Deze studiedag komt te
vervallen. Alle leerlingen gaan die dag gewoon naar school. (mits er
nogmaals een verlenging van het thuiswerken voorgesteld wordt…)
De studiedag voor het personeel wordt op een andere datum gepland.
Hiervan wordt u t.z.t. op de hoogte gesteld.

Wij begrijpen het heel goed dat u allen ook zoveel mogelijk thuis aan het
werk bent. Daarnaast moet u ook nog uw kind(eren)
ondersteunen/begeleiden bij het thuiswerken. Het is dan lastig om de
balans te vinden tussen het werk en het gezin.
Als u ergens tegenaan loopt of zijn er zorgen, zoek dan even contact met de
leerkracht om samen te zoeken naar oplossingen of mogelijkheden.

Na de lockdownperiode
Op het moment dat de school weer open gaat, gaan we onderzoeken hoe de
leerlingen de lockdown zijn doorgekomen. De nadruk zal dan eerst, net als
na de 1e lockdownperiode, gericht zijn op het welzijn en de sociaal
emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Na verloop van tijd zullen we
onderzoeken waar de leerlingen in de leerstof zitten. Er is daarna nog ruimte
en tijd genoeg om hierin te kunnen sturen.
Onze leerlingen van groep 8 zullen we verder begeleiden naar het
vervolgonderwijs, zoals we dat normaal ook zouden doen.
Als hierover vragen zijn of meer informatie willen hebben, kunt u contact
opnemen met de leerkracht, IB-er of directie.
Ook dan geldt: “ Samen kijken we wat er nodig is voor uw kind”

Nieuwe digiborden
Leuker nieuws in deze tijd is dat we op school alle oude digiborden
hebben vervangen voor nieuwe borden.
Deze nieuwe borden voldoen aan de eisen van deze tijd. Het zijn
touchscreen borden, waarmee het lesgeven heel wat plezier gaat
geven. Op het moment dat de school weer open gaat, zijn we erg
benieuwd naar de reacties van de leerlingen!
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Oud papier

Open dag RSG

Oud papier gelieve niet in de oranje container!

Op zaterdag 30 januari 2021 presenteert de RSG de school tijdens een
digitale open dag. De presentatie is in handen van Beppie van der Sluis
(RTV Noord).
Tijdens de uitzendingen kunt u live vragen stellen via de chat. Er is een
chatteam/panel dat de vragen live beantwoordt in de uitzending.
Ook is er voor de leerlingen een quiz.
Als klap op de vuurpijl zal de videoclip “Ik neem je mee naar de RSG” van
Stan Meezen en Sam Bijl in première gaan.
Als u interesse heeft, kunt u zich aanmelden via de website van de RSG:
www.rsgterapel.nl

Vanaf 1 januari 2021 is de afvalinzameling veranderd in de gemeente
Westerwolde. De oranje container voor de inzameling van plastic is komen
te vervallen. De gemeente heeft aangegeven dat de containers behouden
mogen worden voor bijvoorbeeld de inzameling van oud papier.
Namens de ouderraad verzoeken wij u het oud papier in kartonnen dozen
of samengebonden met touw aan de weg te zetten. Niet in de oranje
container!
Het legen van de container neemt namelijk dubbel tijd in beslag. Dit omdat
de papierwagen niet geschikt is voor de container, wat betekent dat de
vrijwilligers het papier handmatig uit de container moet halen om
vervolgens in de papierwagen te gooien.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Er zijn drie uitzendingen: om 10.00u, 12.00u en om 14.00u.!
De Doe-middag op 3 februari gaat niet door, vanwege RIVM-maatregelen.
De RSG hoopt deze middag t.z.t te kunnen verplaatsen naar een andere
datum.

