Afspraken rondom schoolsluiting vanaf 16 december 2020
Update 2: 14 januari 2021
Onlineonderwijs

Vanaf 4 januari krijgen alle leerlingen vanuit thuis online onderwijs. Het is hiervoor dus belangrijk
dat uw kind een device (tablet, laptop, computer) tot zijn/haar beschikking geeft.
Voor de leerlingen van de groepen 1-2 geldt:
-

-

De leerkracht nodigt groepjes kinderen uit voor een online kringactiviteit. Indeling van
deze groepjes deelt de leerkracht via Parro. Het doel is dat alle kinderen in ieder geval 3
keer in de week meedoen met de kringactiviteiten;
We hebben de afgelopen dagen gemerkt dat de indeling van groepjes wat te strak
ingepland was, daarom ontvangt u van ons een nieuwe indeling welke morgen ingaat.
U ontvangt namens de leerkrachten een inspiratiebrief met activiteiten die u thuis met uw
kind kunt doen.

Voor de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 geldt:
-

Ophalen
materialen

Elke dag geeft de leerkracht online-les aan alle leerlingen;
We verwachten dat alle leerlingen deelnemen aan de online-lessen;
De dag wordt om half 9 gezamenlijk opgestart, leerlingen worden gedurende de ochtend
door de leerkracht digitaal onderwezen op de gebieden; technisch lezen, spelling, taal en
rekenen. Om 12 uur eindigt deze ochtend en sluiten we gezamenlijk af;
- De leerkracht geeft een vrije (creatieve) opdracht mee aan uw kind om zelfstandig in de
middag te doen (dit dus zonder begeleiding van de leerkracht), uw kind is vrij om te kiezen
of hij/zij deze opdracht meedoet;
- Tussen 13.00 uur en 14.00 uur vindt extra ondersteuning plaats aan kinderen. Mocht uw
kind hiervoor uitgenodigd worden, dan krijgt u hierover een bericht vanuit de leerkracht.
Wanneer uw kind echt vastloopt tijdens de online lessen, geef dit dan via de mail aan bij de
leerkracht, de leerkracht kijkt dan wanneer uw kind uitgenodigd kan worden voor de extra
ondersteuning;
- Er is dus geen gezamenlijke afsluiting meer om 14.00uur vanaf aankomende donderdag!
Voor sommige groepen is het noodzakelijk om nieuwe lesmaterialen op te halen. De kinderen die
vandaag in de noodopvang waren, hebben deze nieuwe lesmaterialen al meegekregen.
De lesmaterialen moeten worden opgehaald voor de volgende groepen: groep 3, groep 4, groep
4/5, groep 5/6, groep 6 en groep 7 van groep 7/8 (dus de homogene groep 7 en groepen 8 niet!).
U kunt de materialen ophalen op vrijdagmiddag tussen 12.00-14.30 uur of op maandagochtend
tussen 8.00-8.30 uur op het schoolplein. Gelieve het schoolplein zo snel mogelijk weer te verlaten.

Digitale
ondersteuning

Hoe logt uw kind nou precies in? Hoe werken Zuluconnect en Google Classroom? Om dit zo
duidelijk mogelijk aan u toe te lichten, kunt u onderstaande filmpjes bekijken met een toelichting.
https://youtu.be/PUbKIN1R5OQ

Mute/ruis op
achtergrond

Wij hebben afgelopen dagen gemerkt dat er soms veel ruis op de achtergrond is bij de kinderen.
We geven bij kinderen aan dat zij hun microfoon op ‘mute’ moeten zetten als zij zelf niet praten,
wilt u hier ook op toezien? Indien het mogelijk is, kan het prettig werken om uw kind in een aparte
ruimte te laten werken.

Bij ziekte
leerkrachten

Wanneer leerkrachten ziek zijn en niet in staat zijn om de online-lessen te verzorgen, dan zullen wij
er alles aan doen om intern de lessen door te laten gaan. Wanneer dit niet lukt, laten wij dit u via
Parro weten.

Noodopvang
onder schooltijd
vanaf 4 januari
2020

Voor kinderen waarvan de ouders in cruciale beroepen zitten of voor kinderen in een kwetsbare
positie bestaat de mogelijkheid voor noodopvang onder schooltijd. Deze noodopvang is tijdens de
reguliere schooltijden en alleen bedoeld als u echt geen opvang heeft voor uw kind.
U kunt uw kind(eren) aanmelden voor de noodopvang door een mailtje te sturen naar Marieke
Baars (m.baars@stichtingatos.nl). Wij nemen zelf contact op met de ouders van kinderen in een
kwetsbare positie.
Geef in dit mailtje het volgende aan:
-

-

Om welke kinderen het gaat en in welke groep zij zitten;
Voor welke dagen de opvang noodzakelijk is (geef hierbij ook aan of dit tot 18 januari voor
dezelfde dagen geldt of dat dit gaat om een incidentele opvang specifiek voor een
bepaalde datum);
Indien noodzakelijk: of het om een gedeelte van de dag gaat (bijvoorbeeld alleen de
ochtend of alleen de middag);
In welk cruciaal beroep u werkzaam bent.

Bij de opvang wordt geen instructie gegeven. Het is de bedoeling dat uw kind zijn/haar materialen
vanuit thuis meeneemt, voor een Chromebook wordt op school gezorgd. Bij de opvang is altijd een
leerkracht aanwezig samen met ondersteunend personeel of een stagiaire.
De noodopvang is tijdens de reguliere schooltijden. Wij willen u dan ook verzoeken om uw kind op
tijd naar de noodopvang te brengen zodat de leerkrachten met de kinderen bij de noodopvang ook
op tijd kunnen starten.
We zien een behoorlijke toename in het aantal kinderen bij de noodopvang en willen u echt vragen
om kritisch te zijn naar uw noodopvang aanvraag.
Noodopvang bij
de SKAR
(VSO/BSO)

U heeft reeds een brief ontvangen vanuit de SKAR waarin aangegeven is dat u via de ouderportaal
uw kind kunt aanmelden voor de noodopvang. Voor vragen hierover kunt u zich richten aan de
SKAR.

Leerlab

Alle kinderen uit de groepen 3 t/m 8 die in het Leerlab zitten, hebben vandaag een pakketje van de
Leerlabbegeleiders mee naar huis gekregen. Hierin zit een toelichting namens Linda en Marja.

Zorgbegeleiding
in de school

De zorgbegeleiding van externe partners en hoe deze wordt vormgegeven, wordt namens de
externe partners gecommuniceerd (denk hierbij aan Intraverte, de praatjuf, fysiotherapie,
dyslexiebegeleiding, etc.). Intraverte heeft onze locatie als stamlocatie, daarom zal Intraverte
tijdens de schoolsluiting wel in de gelegenheid worden gesteld om gebruik te maken van de ruimte.
De overige partners zetten de zorgbegeleiding niet voort op onze locatie tijdens de schoolsluiting en
zullen hierover persoonlijk naar de betrokkenen communiceren.

Toetsweek en
rapportage

Zoals u kunt lezen in de jaarkalender is vanaf 11 januari de toetsweek. Deze zal in ieder geval
verplaatst worden, hierover krijgt u later meer informatie. Doordat de toetsweek verplaatst wordt,
worden de rapporten en ouderavonden ook verplaatst.

