Nieuwsbrief Lockdown 09-12- 2020

Beste ouders/verzorgers,
Zoals u gisteren tijdens de persconferentie heeft gehoord, gaan de scholen weer dicht. Vanaf
morgen, 16 december, zal uw kind thuis moeten blijven tot in ieder geval 17 januari. Dit betekent dat
alle Kerstactiviteiten niet doorgaan. De Kerstmusical wordt vandaag wel opgevoerd, maar niet
bezocht door de kinderen.
Vandaag heeft u een brief ontvangen van ons bestuur Onderwijsgroep Amstelland betreft de
maatregelen binnen de stichting. Hierin staat dat wij verantwoordelijk zijn voor de noodopvang, net
als de vorige lockdown periode.
Onderstaande informatie is om de huidige werkwijze toe te lichten en u op de hoogte te brengen van
beslissingen die wij hebben moeten nemen.
Noodopvang
De noodopvang tijdens schooltijden wordt door de school geregeld. De opvang is op Orion 7, ons
hoofdgebouw. Er zal elke dag een leerkracht en/of leerkrachtondersteuner aanwezig zijn. Bij de
noodopvang kunnen wij geen onderwijs bieden zoals u dat thuis kan.
Zoals in de brief van het bestuur OG Amstelland beschreven staat, kunt u gebruik maken de
noodopvang als, bij voorkeur, beide ouders een vitaal beroep uitoefenen. Dit geldt natuurlijk niet bij
een één-ouder-gezin. Tevens vragen wij u om een werkgeversverklaring te overleggen zodat wij de
noodopvang niet onnodig belasten. U kunt uw aanvraag voor de noodopvang indienen, graag met
bovenstaande documenten, via directie.decirkel@ogamstelland.nl.
Thuisonderwijs
De komende twee dagen, 16 en 17 december, gebruiken wij als voorbereidingsdagen. Vrijdag 18
december was al een vrije dag en dit blijft zo. Op deze dagen geven we invulling aan het
thuisonderwijs vanaf 4 januari 2021. De studiedag van 4 januari 2021 komt dus te vervallen. De
woensdagen 6 en 13 januari gebruiken wij om de digitale lessen voor te bereiden.
De kinderen van groepen 3 t/m 8 hebben op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag via Teams de
mogelijkheid om tussen 9:00 – 10:00 uur en 13:00 - 14:00 uur vragen te stellen aan de leerkracht. In
Teams staan ook de weekplanning en andere documenten die de kinderen kunnen gebruiken. De
instructies van de leerkrachten zullen via filmpjes worden verspreid via Teams (in de weekplanning of
los als bestand).
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De kinderen van groep 1/2 hebben op dinsdag en donderdag om 10:00 uur via Teams een live
moment met de groepsleerkracht. In Teams staan ook de weekplanning en losse opdrachten voor de
kinderen.
Alle kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen vandaag een pakketje werkboeken/schriften mee. Groep 4
t/m 8 kunnen digitaal rekenen (deels) en begrijpend lezen verwerken.
Extra ondersteuning
Sommige leerlingen worden onder schooltijd extra begeleid door collega’s die op dat moment geen
eigen groep hebben. Dit zal zoveel mogelijk door blijven gaan. Via de leerkracht krijgt u de tijd door
waarop deze online begeleiding zal plaatsvinden.
Chromebooks lenen
Net als in de vorige lockdown is er een mogelijkheid om een Chromebook te lenen wanneer u
onvoldoende devices heeft. Wij hebben uit de vorige lockdown geleerd dat er tijdens het
thuiswerken meerdere devices nodig zijn om thuiswerken en onderwijs zo flexibel mogelijk te
maken.
U kunt een aanvraag doen bij de groepsleerkracht wanneer u gebruik wilt maken van deze
mogelijkheid. Zodra u hiervan een bevestiging ontvangt, hoort u hoe laat u op donderdag 17
december verwacht wordt om een Chromebook op te halen. Voorwaarde is dat u een leencontract
met ons afsluit.
We realiseren ons dat deze situatie voor u heel belastend is. Het thuiswerken in combinatie met uw
kind(eren) helpen is veel. Als het thuisonderwijs even niet lukt zoals u zou willen, weet dan dat
aandacht en liefde voor uw kind het belangrijkste is. Mocht u nog vragen hebben, kunt u altijd
contact met ons opnemen.
Wij wensen u, ondanks alles, een fijne Kerst en een gezond 2021!
Namens het team van De Cirkel,
Björn Keetbaas & Eefje ten Kroode
Directie KBS De Cirkel
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