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Beste leerlingen,

Jullie horen natuurlijk van alles over het Coronavirus. Op het (jeugd)journaal en thuis horen jullie
waarschijnlijk veranderingen die je voor het eerst meemaakt.
Vanaf vandaag is de school dicht, er worden geen lessen gegeven. Ook mogen de leerlingen van de
klassen 4 en 5 geen stage meer lopen. Hiermee willen we voorkomen dat er nog meer mensen ziek
worden.
Het is dus een soort ‘vrij’, maar met een vervelende reden.
Dit bericht gaat over hoe je thuis toch kunt blijven leren en je kan blijven ontwikkelen.
Wij bieden onderwijs op afstand aan, dit doen we via www.gynzykids.com.
Je inlog is:
Gebruikersnaam: (je krijgt een persoonlijke brief in de bus of in de mail met jouw inloggegevens)
Wachtwoord:
Zorg dat je dagelijks alle onderwerpen oefent. Wij kunnen zien wat je per dag doet 🙂
Je moet klikken op werkboek en taken, hier staan opdrachten voor je klaar.
Oefenen en spelen mag je uiteraard ook doen.
Mocht je het werk te moeilijk of te makkelijk vinden, dan hoort je mentor dit graag.
Zij zijn bereikbaar via de mail.
Voor onderwijs op afstand van de praktijkvakken ga je naar www.prodepoort.nl/praktijkvakken. Hier
vind je onder de butons van de vakken verschillende lessen die je kan maken of doen.
Verder kunnen jullie de maatschappij ook helpen. Denk aan de mensen die nu geen bezoek mogen
ontvangen. Nu je meer tijd hebt, kan je hen misschien wat vaker een appje sturen of een keertje
bellen. Voor de oude buurvrouw kan je misschien een keertje boodschappen doen. Je kan het zelf
vast allemaal wel bedenken.
Tot slot wil ik jullie vragen om elkaar niet gek te maken via bv. social media, met bv. paniekerige
berichtjes. Het helpt niet en vaak kloppen die berichten ook niet. Als er belangrijke informatie is, dan
hoor je dit van de minister, van je mentor, stagebegeleider of van ons.
Groetjes en snel tot ziens,
Meester Zethof en juf van Maanen

