Betreft: Organisatie thuisonderwijs
Beste ouders,
Onverwachts klonken maandagmiddag ineens de woorden ‘We gaan dicht!!’ Toen dat later bevestigd
werd moest er dan ook meteen een hoop geregeld worden. Natuurlijk is er op de Klimop en op de
Titus Brandsma eerder thuisonderwijs gegeven, maar dit is op verschillende manieren gedaan.
Daarom zijn de teamleden vandaag met elkaar hierover in gesprek gegaan. Hieronder leest u hoe wij
vanaf 4 januari les gaan geven.
Hoe gaan wij het thuisonderwijs organiseren?
De kinderen van groep 3 t/m 8 werken met een weektaak. Alle klassen worden elke dag online
opgeroepen. Dit gebeurt elke dag op een vast moment. Kinderen loggen dan in via Teams.
Gedurende dat moment kan de leerkracht dan online instructie geven over het werk van de dag. Op
de weektaak zullen ook maakopdrachten staan. Gedurende de dag kunnen de leerlingen werken aan
hun maakopdrachten. Als kinderen vragen hebben kunnen zij deze gedurende de dag stellen aan de
eigen leerkracht. Dat kan per mail of via Teams tot 15.00 uur.
Hoe laat moeten de kinderen online zijn?
8.30 -9.15 uur: Groep 3 en groep 8
9.15 – 10.00 uur: Groep 4
10.00 – 10.45 uur: Groep 5 en 6
10.45 – 11.30 uur: Groep 7
11.30 – 12.00 uur: Groep 1-2 A en groep 1-2 B
Het advies is om zo veel mogelijk te zorgen voor een vast ritme op een dag. Op tijd beginnen, en op
afgesproken tijdstippen een pauze te nemen. We gaan er van uit dat de kinderen aangekleed aan
tafel zitten (dus niet in pyjama) bij de instructie en bij het maakwerk. Het is niet nodig dat kinderen
tijdens het instructiemoment eten en/of drinken. Wilt u er voor zorgen dat de kinderen 5 minuten voor
instructietijd klaar zitten? Dan gaat er niet onnodig onderwijstijd verloren.
Het is fijn als kinderen in een rustige omgeving de instructie kunnen volgen. Dus graag geen t.v. aan
op de achtergrond.
Wat te doen als u geen computer/laptop/tablet heeft?
We hebben een beperkt aantal laptops op school. Deze lenen we uit. U kunt deze aanvragen via een
daarvoor bestemd formulier (zie bijlage)
Brengen en halen van werk
Op zaterdag 2 januari zullen we vanaf 10.00 uur het werk van kinderen rondbrengen. In het kader van
eigenaarschap kunnen de kinderen van groep 6 t/m 8 veelal zelf nakijken. De kinderen ontvangen op
tijd de nakijkwerkbladen.
Van de kinderen van groep 3 t/m 5 verwachten wij dat u het gemaakte werk op vrijdagochtend voor
11.00 uur naar school brengt. De leerkrachten hebben dan nog tijd om na te kijken en een nieuwe
weektaak te maken.
Noodopvang
Er is mogelijkheid voor noodopvang voor kinderen met ouders met cruciale beroepen. Bij deze
nieuwsbrief treft u een bijlage aan, waarmee u deze noodopvang kunt aanvragen. Ook vindt u een lijst
met beroepen die onder de term ‘cruciaal beroep’ vallen.

Tot slot
We hadden het heel graag anders gezien. Een tweede lockdown hadden we onze leerlingen niet
gegund. Maar we zullen wederom ons best doen om het onderwijs zo goed mogelijk doorgang te laten
vinden. We hopen dat 2021 het jaar wordt van nieuwe lichtpuntjes. Eén van deze lichtpuntjes kan zijn
een goede communicatie tussen school en thuis. Daarom wil ik u vragen: als u vragen heeft over deze
mail, of als u opmerkingen heeft hierover, aarzel dan niet om contact met me op te nemen.
Namens het team van De Kring mag ik u bedanken voor uw inzet de afgelopen maanden ten behoeve
van de opbouw van onze nieuwe school. We hebben al veel bereikt, en daar mogen we dankbaar
voor zijn. De kerstster, die u dinsdag via uw kind kreeg van school, wil hier een teken van zijn.
Namens ons allemaal mag ik u een hele fijne vakantie wensen, en goede kerstdagen.

Hartelijke groet van
Marloes, Marjon, Edith, Gonnie, Tjitske, Roelina, Judith, Daniëlle D., Martine, Auke, Daniëlle S.,
Patricia, Reinou, Ineke, Sonja, Kirsten, Jenneke en Paulien.

