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21 januari : Let op! Volgende
Opschrijverke verschijnt pas
over 2 weken!

Mocht u leuke of bijzondere
foto’s hebben m.b.t. het thuisonderwijs
die we mogen plaatsen in
‘t Opschrijverke, stuur ze dan
met een klein bijschrift door
naar
marcel.dereuver@edu-ley.nl

2021: WE WENSEN JULLIE
EEN JAAR VOL LICHTPUNTJES!
Precies een jaar geleden wensten
wij u vanaf deze plek een goed
2020. We vertelden dat de twintiger jaren waren aangebroken, een
tijdperk dat een eeuw eerder” the
roaring twenties” werd genoemd
“Het zou ons niets verbazen als
ook in deze eeuw roerige jaren in
het verschiet liggen Maar roerig
kan natuurlijk ook positief worden
uitgelegd”, zeiden we erbij!
Met deze laatste zin zaten we wel
heel dicht bij de waarheid, overigens niet beseffend dat “positief”
in het afgelopen jaar zo negatief
kon uitpakken.
Maar we wisten meer dingen niet.
Wie had er immers een jaar geleden ooit gehoord van de anderhalve-metersamenleving, een teststraat, een lockdown of Irma van
der Sluis? We hadden er toen ook
nog geen benul van dat onderwijs
op afstand zo dichtbij bleek te zijn.
Dat scholen met vereende krachten
daarna weer op ‘halve kracht’
mochten worden opengesteld.
Na enkele maanden relatieve rust
kwam de hectiek eind december
weer volop terug. Na een geïmproviseerde, maar toch nog geslaagde
kerstviering, zagen de leerkrachten -sommigen zelfs met betraande
ogen- hun leerlingen opnieuw vervroegd huiswaarts keren.
Intussen werd het leven van velen
gekenmerkt door angst, verdriet en
eenzaamheid. We werden allemaal
met twee benen op de grond gezet.
“The roaring twenties” deden hun
intrede…...
We stappen nu over de drempel
van 2021. Helaas geldt dat nog
even niet voor onze schooldrempel. Voorlopig zullen we het namelijk nog steeds een tijdje op afstand
moeten doen. Maar er gloort hoop
en er verschijnen lichtpuntjes.
Laten we die hoop koesteren en
jullie allemaal een goede gezondheid en veel geluk toewensen. Dat
we oog blijven houden voor elkaar
en dat positief in 2021 ook echt
weer positief kan zijn!!!

‘t OPSCHIJVERKE
Zoals u heeft gemerkt is ook ‘t Opschrijverke weer “on writing
terms”. In onze nieuwsbrief melden
we vooral de activiteiten, festiviteiten en wetenswaardigheden van
onze school. Het nieuws en de ontwikkelingen omtrent het Coronavirus en bijbehorende maatregelen,
zal rechtstreeks via onze directeur
aan u worden gemaild evenals de
organisatie rondom de kinderopvang op school. Alles omtrent het
thuisonderwijs gaat via de leerkrachten. Omdat er niet zo heel
veel op de agenda staat, (veel zaken
zijn nog steeds afgelast of uitgesteld ), zal ‘t Opschrijverke de komende tijd om de twee weken aan u
worden toegestuurd.
THUISONDERWIJS
We beseffen dat er in deze eerste
weken van 2021 weer veel extra
onderwijsballast thuis komt te liggen. Ook voor leerkrachten weer
een bijzondere tijd waarin onderwijs op afstand en opvang op
school moeten worden gecombineerd. Toch hebben we er -zeker na
de eerste periode- alle vertrouwen
in dat we ons in goede samenwerking ook door deze tweede thuisperiode heen zullen slaan. Laten we
hopen elkaar weer snel allemaal
-zonder beeldscherm voor onze
neus- te kunnen ontmoeten.

DEJA-VU
Even gingen afgelopen maandag de
gedachten uit naar half maart 2020
Want terwijl het niet eens helemaal
licht was geworden, stonden opnieuw de marktmeesters en marktjuffen met hun kraampjes opgesteld
om hun klanten te bedienen. En die
stonden al gauw in rijen alsof het
een uitverkoop betrof. Sterker nog:
de thuiswerkpakketten werden
zelfs gratis verstrekt…...!

Het idee ontstond tijdens de toch wat saaie vakantie. Die begon deze keer drie dagen eerder, maar leek wel
zes dagen langer te duren. Door de lockdown was er niet veel te doen. Alle niveaus van Luigi’s Mansion
werden uitgespeeld, er waren talloze achtervolgingen in Fortnite en er werd een beetje buiten gespeeld als
het tenminste niet regende. Tijd genoeg om iets anders te verzinnen en op een ochtend aan de ontbijttafel
viel het woord ‘radio’. Lex (9) en Liselotte (10) lieten zich inspireren door de presentatoren van de Top
2000. ‘Maar dan wel minder saai’, bedachten broer en zus. Een programma voor leeftijdgenootjes maar ook
nog leuk genoeg voor papa’s, mama’s, opa’s, oma’s en alle andere verzorgers en familieleden. Zelfs leuk
genoeg voor iedereen die geen schoolgaande kinderen heeft. Niet zomaar liedjes aan elkaar praten, maar
vooral leuke en interessante onderwerpen presenteren. En spelletjes natuurlijk! De vrijdagmiddag tussen
16.00 en 17.00 uur bleek het meest geschikt. Een weekje school is dan afgelopen en hoe kan het weekeinde
beter beginnen dan met de Lex en Liselotte Show. Nu vergt radio maken wel enige voorbereiding en dus
werd de ‘Grote Griezel van Groezenbeek’ ingeschakeld. De naam is door Lex verzonnen. Niet omdat de
Grote Griezel zo griezelig is, maar ’s morgens vroeg met een verkeerde bril en met haar waarbij Einstein
recht van de kapper lijkt te komen, is hij niet moeders mooiste. L & L en de GGG gingen aan de slag en bedachten het format voor De Lex en Liselotte Show. Jingles werden ingesproken, foto’s werden gemaakt en
er werden filmpjes geschoten voor een echt ‘reclamefilmpje’ op de televisie van de Lokale Omroep Goirle.
Liselotte bedacht het enveloppenspel. Een kandidaat mag het liedje kiezen dat in een enveloppe verstopt zit.
Lex houdt de tijd bij wanneer een leerkracht test hoe goed hij of zij is bij het snel uitrekenen van sommen uit
de tafeltjes van tien. Vast onderdeel in het programma is het item ‘Achterstevoren’. Lex en Liselotte draaien
een nummer van achter naar voren en de luisteraars mogen raden welk liedje het is. Verder nog aandacht
voor nieuwtjes, een interview en natuurlijk alles wat maar actueel is. De Lex en Liselotte Show is elke vrijdag tussen 16.00 en 17.00 uur live op de radio van de Lokale Omroep Goirle. Te beluisteren en/of te bekijken bij Ziggo op kanaal 44 of 919, bij de KPN op kanaal 1416 en op FM-radio 105.6. Het programma is op
internet te vinden via www.lokaleomroepgoirle.nl

