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THUISONDERWIJS
De eerste week van het thuisonderwijs zit er op. Mooi om te zien hoe snel de meesten
hun weg weer vonden en al steeds vertrouwder raken met online les en thuis werken.
Voor sommigen was het ook best weer even wennen. We merkten in de loop van de
week dat het bij steeds meer kinderen goed lukte om in te loggen op de juiste tijden.
Fijn!
Ook merken we dat er grote verschillen zijn in de thuissituaties en de ruimte voor ouders
om de kinderen te begeleiden als het nodig is. Bij veel kinderen is het aanbod en het
contact met de leerkracht voldoende. Bij sommige kinderen niet en dan is het fijn als we
die signalen ontvangen. We gaan dan met u of uw kind in gesprek waar we kunnen
ondersteunen. Het is steeds samen kijken wat haalbaar is.
Voor sommigen is het fijn als er meer contactmomenten zijn, voor anderen juist niet.
Daarom bieden we een vast instructiemoment aan met daarnaast de mogelijkheid voor
afstemming met de leerkracht indien er meer nodig is.
We verwachten wel dat alle kinderen bij de instructiemomenten aanwezig zijn. Als dit
niet lukt is het fijn als ze worden afgemeld.
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Als school ontvangen wij zorgen van ouders over het taalgebruik van kinderen in diverse
chatgroepen. Wij willen jullie als ouders vragen alert te zijn en blijven op zaken die uw
kind deelt met anderen. Vindt u het lastig om hierover met uw kind in gesprek te gaan,
vindt u hieronder een aantal tips:
Tipsheet-risicos-mediagebruik.pdf (nji.nl)
Mediagebruik bij kinderen en jongeren | Coronavirus | NJi

BIBLIOTHEEK BOEKEN WIJCHEN
Graag wijzen wij u er op dat u uw geleende boeken gewoon terug kunt brengen naar de
bibliotheek . Er staat daar een karretje voor de deur om ze in te leveren. Op deze manier
kunnen andere kinderen ook weer hun bestelde boeken lenen. De bibliotheek heeft
namelijk een speciale bezorgservice in Wijchen in deze lockdown.
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Beste ouders,
Allereerst de beste wensen voor 2021 gewenst. Wij hopen dat jullie dit nieuwe jaar, met
online onderwijs vanuit huis, goed zijn gestart en hopen dat de kinderen van
Kans & Kleur snel weer naar school mogen komen.
Met deze brief willen wij laten weten dat Kans & Kleur voor de komende periode een
andere bestuurder heeft dan de afgelopen maanden. Voor de kerstvakantie heeft Ingrid
Nelissen de raad van toezicht van Kans & Kleur laten weten dat zij zich ziek heeft
gemeld. Vanwege deze ziekmelding is besloten om op korte termijn een interim
bestuurder te werven.
Vanaf 4 januari 2021 is Jan Winters benoemd als interim bestuurder van Kans & Kleur.
Hij is een onderwijsprofessional die de verbinding aan gaat, analyseert, daadkrachtig,
duidelijk en besluitvaardig is én relevante betrokkenen meeneemt in het proces. Zijn
carrière in het onderwijs heeft zich tot nu toe in of naast het PO en (Voortgezet) Speciaal
Onderwijs afgespeeld. Binnen het brede onderwijsveld heeft hij veelal als directeur, en de
laatste jaren, als bestuurder in het primair onderwijs gewerkt. Dit vaak ook vanuit zijn
eigen bedrijf ( BO3 Onderneemt). Daarnaast heeft Jan Winters aan de Universiteit van
Amsterdam een Master Educational Management behaald.
Naast zijn interim functie bij Kans & Kleur is hij nog één dag per week bestuurder bij
Praktijkonderwijs Hardenberg.
De eerste weken van januari zal hij o.a. gebruiken om, daar waar mogelijk in deze
bijzondere tijd, kennis te maken met de scholen en het bestuursbureau.
Wij wensen Jan Winters veel succes en hebben als raad van toezicht regelmatig contact
met hem.
Daarnaast blijven wij natuurlijk in gesprek met Ingrid en hopen wij dat zij zich snel weer
beter voelt.
Met vriendelijke groet,
Michiel van der Vlies, voorzitter raad van toezicht

