Geachte ouders,

Het onderwijs op afstand en de noodopvang start maandag 4 januari en duurt tot maandag 18
januari. Op dinsdag 12 januari wordt door de overheid besloten of de scholen daadwerkelijk
maandag 18 januari weer open kunnen.
De noodopvang is bedoeld voor kinderen waarvan beide ouders werkzaam zijn in een voor
deze crisis geldend cruciaal beroep, of alleenstaande ouders met een cruciaal beroep.
Over de wijze van aanmelding wordt u vóór de kerst geïnformeerd.

In de periode van de vorige schoolsluiting hebben wij onze eerste ervaringen met onderwijs op
afstand opgedaan.
Wij hebben in een enquête aan ouders gevraagd waar u tevreden en minder tevreden over
was.
De uitkomsten waren heel gevarieerd.
Gelukkig waren er ook overeenkomsten. En daar zijn wij mee aan de slag gegaan.
•

Er is voor alle kinderen een nieuwe digitale leeromgeving ingericht. In deze
leeromgeving (Aerobe) kunnen kinderen zowel aan de slag met stof die bij de
methodes hoort als met oefenstof. Inloggegevens heeft u al eerder ontvangen en
worden nogmaals met u gedeeld.

•

Er is in die digitale leeromgeving een mogelijkheid voor ontmoeting tussen de
leerkracht en de klas. Wij zullen daar dagelijks gebruik van maken. Kinderen en de
leerkracht ontmoeten elkaar in Google Meet. De leerkracht informeert u donderdag
over de tijdstippen en inlogcodes.

•

Er zal in de groepen 3 t/m 8 een startmoment aan het begin van de dag, een
vragenuurtje en een afsluitingsmoment plaatsvinden in Google Meet.
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•

In de groepen 1-2 is een vaste tijd waarop de leerkrachten online in Google Meet zijn,
kinderen kunnen daar gebruik van maken, dat hoeft niet.

•

De leerkracht is op zij / haar werkdag(en) bereikbaar voor vragen per e-mail. Vragen
voor 15.00 uur gesteld worden dezelfde dag beantwoord.

•

Op verzoek van veel ouders zullen ook (werk)boeken meegegeven worden. De
kinderen van groep 3 t/m 8 kunnen de boeken donderdag tussen 9.00 uur en 11.00
uur ophalen.

•

Veel ouders hebben uitgesproken dat een weekschema fijn is. Het geeft houvast aan
zowel de kinderen als aan de ouders. Daarbij is tevens opgemerkt dat het
uitgangspunt: “kijk wat mogelijk is”, voor iedereen werkbaar is. Er is veel waardering
uitgesproken voor het wederzijds begrip.

U ontvangt donderdagmiddag concrete informatie over wat van u en de kinderen gedurende
de schoolsluiting vanaf 4 januari verwacht wordt.

Uit alle groepen oefenen een aantal kinderen nu het kerstverhaal en het koor houdt nu een
generale repetitie. Het kerstverhaal wordt straks live in de klassen uitgezonden en daarna
lunchen de kinderen en sluiten zij deze periode af in een gezellige kerstsfeer.
Ik wens u namens alle collega’s sfeervolle kerstdagen en een nieuwjaar met goede
vooruitzichten!

Peter Zuijdam

