Nagele, 6 januari ’21
Beste ouders,
Het online onderwijs is van start gegaan. Het was voor iedereen wel even wennen natuurlijk.
Allereerst voor de kinderen die thuis waren. Online les krijgen betekent les krijgen terwijl andere
omstandigheden gelden. Ook voor de kinderen die wel op school waren was het best wennen. Lang
niet iedereen is er, de pauzetijden zijn enigszins aangepast voor sommige kinderen en je krijgt wel
eens les van een andere juffrouw dan je gewend bent.
Ook voor de leerkrachten was het schakelen: online les geven vereist naast de kunst van het
‘gewoon’ les geven ook best wel wat ict-kennis. En hoe verdeel je de aandacht tussen de kinderen
in de klas en de kinderen online? Een hele puzzel. Ook u als ouders zult uw eigen puzzels hebben
die lastig zijn op te lossen. Maar we zullen er steeds wel samen uit kunnen komen. Mijn herhaalde
vraag blijft: als u vragen hebt, of aandachtspunten wilt noemen, aarzel dan niet deze door te geven.
Dat kan naar mij, maar als het rechtstreeks om of over uw kind gaat kan dat het beste bij de
klassenleerkracht.
De online tijden zijn:
8.45 – 9.30 uur: groep 3 en groep 8
9.30 – 10.15 uur: groep 4
10.15 – 11.00 uur: groep 5 en groep 6
11.00 – 11.45 uur: groep 7
11.45 – 12.15 uur: groep 1-2 A en groep 1-2 B
Inleveren van huiswerk
Voor de kinderen die online gewerkt hebben deze week geldt dat u het huiswerk van uw kind(eren)
in kunt leven op vrijdagochtend voor 11 uur. Voor kinderen van groep 1 t/m 3 staan daarvoor bakken
in het kleuterportaaltje. Wilt u het werk van de kinderen in een plastic/papieren tas doen en in de
juiste bak doen? Voor de kinderen van groep 4 en 5 kan dat in de bakken die staan in het portaaltje
van de hoofdingang.
Op maandagochtend vanaf 8.00 uur gaan wij weer op pad om het nagekeken materiaal terug te
brengen en om de nieuwe weektaak te bezorgen.
Aanvragen opvang volgende week (week 11 t/m 15 januari)
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een nieuw aanvraagformulier om opvang aan te vragen. Als uw kind
standaard elke dag komt is het niet nodig om dit formulier in te vullen. Wij rekenen dan op uw kind.
Als uw kind slechts enkele dagen gebruik maakt van de opvang (maar niet alle), wilt u dan het
formulier wel invullen?

Hartelijke groet,
Paulien

