Scholensluiting december 2020
Online lessen
- De online lessen starten op maandag 4 januari 2021.
- Deze week worden er testlessen gegeven. De leerkracht informeert u daarover
- Er is een online lesrooster- zie hieronder
- We verwachten dat alle leerlingen altijd aanwezig zijn. Ze moeten gewoon ‘naar school’,
maar dan online. Het gaat om de toekomst. Veel kinderen lopen achterstanden op in deze
tijd, we doen ons uiterste best dat te voorkomen door goede online lessen
- De leerkrachten zullen voor de groepen 1 en 2 youtubefilmpjes sturen om te kijken. Dat
werkt met kleuters beter. Ze krijgen ook dan goede opdrachten om te oefenen.
- U bent ouder, geen leerkracht. Blijf ontspannen. Als uw kind een keer niet zo goed werkt
geeft dat niks. Als uw kind vaker moeilijkheden heeft met werken, neemt u contact op met
de leerkracht. We denken dan mee.

Online lesrooster
Veel klassen hebben inmiddels al een testles gehad. Goed hoor, vrijwel iedereen was online!
We verwachten dat alle leerlingen na de kerstvakantie ‘op school’ zijn volgens dit rooster:

U ziet dat groep 7 en 8 ontbreken. Dat klopt. Groep 7 en groep 8 krijgen bijna hun advies.
Zij zijn daarom misschien wel de hele dag online. De leerlingen van groep 7 en 8 zien in Google
Classroom wat de leerkracht van ze verwacht.
De leerkrachten van de groepen ½ in formeren u via Parro. Online onderwijs met kleuters is een hele
uitdaging!
Respect voor alle teamleden!

De schoolbibliotheek
Lezen is zo ontzettend belangrijk!
Daarom is elke dag onze schoolbieb open van 08.30-14.00 uur.

De kinderen kunnen dan een nieuw boek komen lenen en de oude inleveren.
Let op! Dit mag natuurlijk niet als ze in de online les horen te zitten.
Ouders mogen niet mee naar binnen. Kinderen kiezen zelf een boekje met de leerkracht die er op dat
moment is.
We houden het wel veilig: er mogen maar 3 kinderen tegelijk naar binnen: bij de ingang ligt een
plankje. Die mag het kind mee naar binnen nemen. Als de plankjes op zijn, wacht u even buiten
totdat er iemand weggaat.

Ziekte
Ook tijdens een scholensluiting kunnen leerkrachten ziek worden, in die mate, dat ze geen les
kunnen geven. Dat zal gevolgen hebben voor de noodopvang en de online lessen. We kijken op dat
moment wat mogelijk is en zoeken altijd naar oplossingen.

De Betrokken Spartaan
Helaas gaan de aangekondigde lessen in de gymzaal niet door in verband met de aangescherpte
maatregelen.

Voor nu een goede kerstvakantie gewenst en blijf gezond!

