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Gelukkig nieuwjaar!
In deze eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar willen we u natuurlijk allemaal
een heel goed en gezond 2021 wensen. We zijn dit jaar op een bijzondere manier gestart met het online lesgeven. Laten we hopen dat we elkaar snel weer
in goede gezondheid zien.

Noodopvang kinderen.
Nu we voorlopig nog niet naar school gaan en het online onderwijs doorgaat, zullen
we ook noodopvang voor kinderen met ouders met een cruciaal beroep blijven verzorgen. Ook bij ons op school wordt daar, net als u waarschijnlijk vanuit de landelijke
media hebt vernomen, veelvuldig gebruik van gemaakt.
Voor de leerkrachten is dit een hele klus. Er wordt vol enthousiasme online les gegeven, maar er moet ook een oogje in het zeil gehouden worden bij de kinderen die op
school zijn. Dit valt niet altijd mee.
Daarom willen we u vragen om alleen in uiterste noodzaak een beroep op ons te doen. Op die manier kunnen we
er samen voor zorgen dat het online lesgeven op de goede manier gebeurt.
De kinderen die gebruik maken van de noodopvang, krijgen hetzelfde aanbod als de kinderen die vanuit huis werken. Zij nemen ook deel aan de online lessen en wanneer zij geen les hebben, blijven in de eigen groep en zijn
daar zelfstandig aan het werk, of aan het spelen.
Zou u ervoor willen zorgen dat het chromebook opgeladen is wanneer uw kind(eren) op school komen voor de
noodopvang?
School app.
Zoals u wellicht weet maken we op school gebruik van de Schools United app. Via deze app
wordt u op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen op school. De leerkrachten hebben de
mogelijkheid om via deze app informatie te delen en foto’s toe te voegen. Ook vindt u de
nieuwsbrief in deze app.
Heeft u de app wel geïnstalleerd, maar lukt het niet meer om in te loggen, laat het dan gerust
even weten.
We vragen u dan ook deze app te installeren. In de bijlage vindt u een handleiding om de app te installeren. Natuurlijk willen we u daar ook bij helpen. Lukt het niet, neem dan gerust contact op met school. Wij helpen u
graag!

Studiemiddag 21 januari gaat niet door.
In verband met de lockdown gaat de geplande studiemiddag van donderdag 21 januari niet door.
In de loop van dit schooljaar zullen we met een nieuwe datum komen.

Onder voorbehoud van typefouten.

Vanuit het team

Inmiddels zijn we al weer twee weken bezig met het online thuisonderwijs.
Grote complimenten voor de kinderen en natuurlijk de ouders. Wij zien dat de kinderen heel enthousiast meedoen.
Naast de basisvakken, zoals rekenen, taal en spelling zorgen we ook voor leuke ontspannende activiteiten.
We begrijpen best dat het soms wel eens lastig is om naast je werk ook nog thuis de kinderen met het onderwijs te
helpen. Zeker als uw kind zich een paar keer per dag online moet melden.
We vinden het fijn om op deze manier contact met de kinderen te onderhouden, maar hopen natuurlijk dat we elkaar weer zo spoedig mogelijk op school mogen ontmoeten.

Hieronder ziet u een aantal foto’s van de afgelopen periode.

