Betreft: Invulling geven aan afstandsonderwijs
Bemmel, 16 maart 2020
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Gisteren heb ik u geïnformeerd over het sluiten van de school in verband met het corona
virus. Vandaag zijn we met ons team bezig geweest om invulling te geven aan het onderwijs
op afstand van komende weken en de opvang op school.
Concreet betekent dit het volgende:
-

-

-

-

-

Voor de kinderen uit de groepen 1/2 hebben wij een inspiratiebrief opgesteld. In
deze brief staan suggesties om thuis spelend en lerend met uw kind aan de slag te
gaan. (brief zie bijlage)
Voor alle kinderen uit groep 3 tot en met 8 hebben wij een pakketje met werk klaar
gelegd. De nadruk bij deze werkjes ligt op het behouden van het huidige niveau door
herhaling van de aangeboden leerstof en automatisering. In dit pakketje zit ook een
brief met toelichting over digitale mogelijkheden en inloggegevens.
Het is de bedoeling dat morgenochtend alle werkpakketjes voor de leerlingen
worden opgehaald. Om zo min mogelijk risico te lopen op besmetting hebben we
hiervoor de volgende maatregelen genomen:
• Alle werkpakketjes worden buiten (op het schoolplein) opgehaald;
• Leerlingen van groep 7 en 8 mogen dit zelfstandig doen (met uw goedvinden),
voor de kinderen uit de groepen 3 t/m 6 geldt dat ouder(s)/verzorger(s) dit
pakketje ophalen. Mocht u zelf niet in de gelegenheid zijn om dit pakketje op te
halen, zorg dan dat iemand anders dit voor u meeneemt.
• We willen drukte op het schoolplein zoveel mogelijk voorkomen. Daarom hebben
wij een indeling gemaakt. Tussen half 9 en 9 uur worden de pakketjes van
leerlingen met de achternaam beginnend met A t/m H opgehaald. Tussen kwart
over 9 en kwart voor 10 worden de pakketjes van leerlingen met de achternaam
beginnend met I t/m Z opgehaald.
• We willen u vragen om direct het schoolplein te verlaten als u het pakketje heeft
opgehaald.
• De pakketjes kunt u vinden op de volgende plekken: groep 3 en 4 bij de zandbak,
groep 5 en 6 bij het klimrek en groep 7 en 8 op het kunstgrasveld.
Elke ochtend om 9 uur zet de leerkracht op Parro een korte instructie met wat de
leerlingen deze dag kunnen doen/maken.
Eenmaal per week neemt de leerkracht telefonisch contact op met de leerlingen
(groep 3 t/m 8) om te horen hoe het met de leerling gaat, of hij/zij vooruit kan met
het werk, of er vragen zijn etc. De leerkrachten van groep 1/2 zullen eenmaal per
week contact opnemen met u om te horen hoe het gaat.
Indien u tussendoor vragen heeft, dan kunt u de leerkracht mailen. Wij bekijken onze
mail dagelijks vanuit thuis. (leerkracht deelt zijn/haar mailadres via Parro)

-

De leerkrachten van groep 5 t/m 8 zullen eenmalig per mail alle antwoordbladen
naar u toezenden, zo kunt u met uw zoon of dochter het werk ook controleren.

De opvang
Voor de leerlingen van ouders die beide een vitale functie beoefenen, is er vanaf morgen
vanaf half 9 tot half 3 opvang op school beschikbaar. Alle leerlingen zijn hiervoor reeds
telefonisch aangemeld, mochten er zich wijzigingen voordoen in de opvangbehoefte laat dit
dan per e-mail weten aan Niki (directieregenboog@stichtingatos.nl).
Tijdens deze opvang zijn er altijd twee medewerkers aanwezig. Zorg ervoor dat uw kind het
werkpakketje van school meeneemt naar de opvang.
Thuiswerken
Buiten het faciliteren van de opvang op school, werkt het team van de Regenboog volledig
thuis. Dit betekent dat de school vanaf dit moment telefonisch niet goed bereikbaar meer is
en dat we u vragen om via de mail (indien nodig) contact op te nemen.
Dagritme
Omdat drie weken volledig thuis zijn voor kinderen behoorlijk lang is, is ons advies om een
vast dagritme aan te houden. Hieronder een voorbeeld.
8.30:
9.30:
10.30
11.15:
12.15:
14.15:
15.15:

schoolactiviteit (bijvoorbeeld lezen)
creatief/knutselen
fruit eten + buiten spelen
schoolactiviteit
lunch + buiten spelen + rusten
actieve schoolactiviteit (bijv. koken, gymmen, natuur, ontdekken, etc.)
tijd voor ontspanning

Mocht het afstandsonderwijs om welke reden dan ook thuis moeilijk uitvoerbaar blijken,
neem dan contact op met ons. Dan kijken wij graag met u en uw kind mee om samen naar
een passende oplossing te werken.

Blijf gezond en heb oog voor elkaar.
Met vriendelijke groet,
Niki Peeters
directeur IKC de Regenboog

