Nieuwsbrief Lockdown 06-01- 2021

Beste ouders/verzorgers,
Onze complimenten aan jullie allen voor het aangaan en uitvoeren van een tweede thuis-schoolperiode. Het is geen ideale situatie en voor sommige van jullie ook redelijk stressvol in combinatie
met thuiswerken. Wij kunnen dan ook alleen maar zeggen dat we blij zijn met zulke betrokken
ouders.
We moeten tegelijkertijd ook realistisch blijven in wat we van u vragen als ‘privé leerkracht’ van uw
kind(eren). We zoeken naar een balans waar we zoveel mogelijk contact met de kinderen enerzijds
en een vorm van thuisonderwijs waarin u als ouder de vrijheid heeft om de dag te plannen, rekening
houdend met uw thuiswerk, anderzijds.
De eerste dagen online thuiswerken zijn goed verlopen (als we de digitale problemen buiten onze
macht even niet meetellen), maar er is voldoende ruimte voor een aanvulling om de kinderen (en
ouders) meer van dienst te kunnen zijn.
We zijn tot de volgende aanpassing per maandag 11-01-2021 gekomen;
- Alle groepen hebben dagelijks een live (les-)moment met de leerkracht. We gaan ervan uit
dat alle kinderen dan aanwezig zijn.
o 8:45 – 9:30 uur; Groep 6 t/m 8
o 9:30 – 10:15 uur; Groep 3 t/m 5
o 10:15 – 11:00 uur; Groep 1/2 op dinsdag en donderdag
- De chat in teams blijft de plek om vragen te stellen tijdens schooltijden.
- Het contactmoment tussen 13:00 – 14:00 uur blijft een vragenuurtje.
- Leerkrachten bellen, indien zij dat nodig achten, kinderen individueel om uitleg te geven.
Bijvoorbeeld n.a.v. gemaakt werk of een vraag in de chat.
- Vandaag of morgen (of beiden) kan er door de leerkracht een oefensessie gestart worden.
Sommige groepen hebben dit al vaker geoefend. De leerkracht communiceert hierover.
Blijkt dat u door de aanpassingen ineens een device te weinig heeft? U kunt nog steeds via de
groepsleerkracht een aanvraag doen om een Chromebook/laptop te lenen.
Door deze aanpassingen en de grootte van de noodopvang doen we ook een extra beroep op de
leerkracht. Het kan zijn dat leerkrachten iets later reageren op vragen van de chat omdat zij op de
noodopvang zijn ingedeeld. Houdt u daar alstublieft rekening mee.
Als laatste, niet de fijnste mededeling, wilden wij onze verwachtingen betreft de lockdown met jullie
delen. Wij denken dat de regering langer een beroep gaat doen op u als ouder en dat daarmee de
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lockdown periode verlengd gaat worden. Het vraagt veel flexibiliteit van u en ons en het zou kunnen
zijn dat wij nog meer aanvullingen gaan toevoegen. Uiteraard met bovenstaande afweging m.b.t. de
balans meegenomen.
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