Datum: 31 maart 2020
Onderwerp: Nieuwsbrief
Beste ouder(s), verzorger(s),
We werken nu 2 en een halve week van huis uit. Leerlingen en docenten hebben online contact
met elkaar. Er wordt hard en serieus gewerkt.
Het is goed om elkaar te zien. Het is belangrijk dat de leerlingen echt zelf in beeld zijn. Zo kan
er goed met elkaar worden gesproken.
We controleren steeds of alle leerlingen online zijn op de afgesproken tijden en ook het
opgegeven huiswerk wordt gecontroleerd. Als dit niet lukt dan wordt uw hulp daarbij
ingeroepen. We begrijpen dat het niet altijd even gemakkelijk is om de kinderen op tijd achter
de computer of laptop te krijgen. Als u hierbij hulp nodig hebt kunt u dit met de mentor
overleggen.
We zitten lang in huis, dit gaat vaak goed, af en toe minder goed. Als u merkt dat het voor uw
zoon/dochter te lastig, te ingewikkeld wordt, kunt u dit bij de mentor melden. Wij kijken dan of
een collega uit ons zorgteam u kan helpen.
We zien ook dat een aantal leerlingen tot heel laat, zelfs tot na middernacht nog online is,
bezig met gamen en chatten. Het dag en nacht ritme raakt op deze manier verstoord.
Het is belangrijk om over telefoon/computer/laptop - gebruik duidelijke afspraken te maken .
Zorg dat u weet wat uw kinderen online doen en help ze om op tijd hiermee te stoppen.
We hebben vanuit de regering gehoord dat de scholen gesloten blijven tot en met de
meivakantie. Voor ons betekent dit tot 6 mei 2020.
Dit betekent dat wij op dezelfde wijze zullen doorwerken met elkaar.
Ik spreek mede namens mijn collega's als ik zeg dat we onze leerlingen , dat we het directe
contact met elkaar als collega's en met u als ouder(s), verzorger(s) ontzettend missen.
We blijven er voor elkaar en geven elkaar steun. We spreken naar elkaar uit dat we trots zijn
op elkaar. En trots zijn we echt.
Op de website wordt onder het kopje ouders een nieuwsbrief van het OKT( ouder en kind
Team) geplaatst. Ook hierin staan goede ondersteunende tips voor ouders met kinderen in
alle leeftijden.
Tot slot wens ik u en uw familieleden veel gezondheid toe.
Met elkaar zullen we deze crisis doorkomen .
Sterkte.
Met vriendelijke groet,
C. Tetteroo
Regiodirecteur VierTaal College Amsterdam
VierTaal College Amsterdam
Zekeringstraat 45
1014 BP Amsterdam
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