Nagele, 20 januari ’21
Beste ouders,
Ook deze week ontvangt u de nieuwsbrief op woensdag in plaats van vrijdag. Dit is zodat ouders de
tijd hebben om de kinderen op te kunnen geven voor de noodopvang.
In deze nieuwsbrief wil ik graag ingaan op:
• Algemene zaken
• De verlenging van de lockdown
• De noodopvang
____________________________________________________________
ALGEMEEN
Welkom
In de vorige nieuwsbrief noemde ik enkele kinderen die na de kerstvakantie bij ons op school zijn
gekomen. Helaas zijn toen enkele kinderen niet genoemd die daar zeker bij horen en die zeker zo
welkom zijn: dit zijn Aniek en Layla. Deze meisjes zitten in 1 A. In de andere kleuterklas is ook een
nieuwe leerlinge: Iris. Aniek, Layla en Iris: we wensen jullie van harte welkom op onze school!
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. De kinderen van groep 6-8 kijken hun eigen werk na.
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.
De leerkrachten van groep 1 en 2 vragen het volgende: vrijdag zouden we van de kleuters graag het
doorzichtige thuiswerkmapje en de tas en het boek van Boekenpret! willen hebben. We zullen het
boek omwisselen in onze schoolbibliotheek voor een ander prentenboek. U kunt de tas met boek en
mapje tot vrijdag 11.00 uur inleveren in de bak in het kleuterhalletje. Het thuis gemaakte werk hoeft
niet ingeleverd te worden want dat hebben we al gezien en beoordeeld op de foto's via Parro.
Thuis lekker lezen
Nu de bibliotheken gesloten zijn is het toch mogelijk om boeken te lenen. Via de onderstaande link
kun je gebruik maken van de afhaalbieb.
https://www.flevomeerbibliotheek.nl/nieuws/bibliotheek-en-corona-virus.html

Haal de Bieb in huis - FlevoMeer
Bibliotheek
Bel de Bieb. Bel de bieb is een telefonisch spreekuur
waar je van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00
naar kunt bellen met vragen over o.a. inloggen, het
lenen van e-books en vragen over jouw abonnement.
www.flevomeerbibliotheek.nl

Ook is het mogelijk digitale boeken te lenen.
https://www.flevomeerbibliotheek.nl/collectie/collectie/digitale-bronnen/digitale-bronnen-jeugd.html

____________________________________________________________
VERLENGING VAN DE LOCKDOWN (herhaald bericht)
Ook na deze week gaan de scholen nog niet open voor alle kinderen. De kinderen zullen dus langer
online les krijgen.
Hoe gaat dit online werken in zijn werk? Uiteraard is dat niet voor elke groep hetzelfde. U begrijpt
dat een onderbouw-kind en een bovenbouw-kind op andere manieren benaderd worden en dat van
de kinderen andere dingen gevraagd wordt. Wat voor iedereen geldt is dat elke klas een moment
heeft dat de hele klas elkaar ontmoet online. De leerkracht geeft tijdens dat moment een korte
instructie over de lessen. Sommige kinderen krijgen extra instructie. De leerkrachten zal deze
leerlingen op een ander moment individueel of als groepje inbellen. Als de leerling niet uit de leerstof
komt dan kan hij/zij zelf de leerkracht inbellen. En natuurlijk kunt u ook als ouders vragen stellen aan
de leerkracht. Dit kan per mail, of via Parro, of Teams. (Gebruikt u dan het account van uw kind)
____________________________________________________________
NOODOPVANG
Aanvragen opvang volgende week (week 25 t/m 29 januari)
Wilt u mij mailen als u opvang voor de volgende week aanvraagt? U hoeft dus niet een formulier in
te vullen. Wilt u mij mailen voor vrijdagmiddag 17.00 uur? Wij rekenen dan op uw kind. Probeer
alleen als het echt niet anders kan gebruik te maken van de noodopvang. Ik reken hierin ook op uw
medewerking.

Hartelijke groet,
Paulien

