Extra nieuwsbrief januari

2021

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Dinsdag heeft u de nieuwsbrief ontvangen met de boodschap dat de scholen dicht zijn. Zoals het er nu naar
uitziet is dit tot en met 15 januari. De afgelopen dagen zijn de leerkrachten druk geweest om het
thuisonderwijs te organiseren. De meeste groepen hebben het werk al meegegeven. In deze brief kunt u lezen
hoe we het onderwijs vanaf 4 januari gaan verzorgen. Deze brief bevat de schoolbrede informatie over het
onderwijs op afstand. De informatie die de groep van uw zoon en/of dochter betreft, ontvangt u van de
leerkracht(en).:
Algemene informatie onderwijs op afstand:
We hebben het volgende met elkaar afgesproken:













De kinderen krijgen voor elke dag 2 tot 2,5 uur lesstof aangeboden. We kiezen voor deze duur zodat
het voor elke ouder behapbaar blijft. (voor groep 1-2 geldt niet niet)
De leerkrachten van groep 1 t/m 8 zijn elke dag bereikbaar van 9.00-12.00 uur. Op dinsdag en
donderdag ook van 13.00 uur tot 14.00 uur.
Vanaf groep 3 wordt Google Classroom gebruikt. De leerkracht geeft aan hoe laat de lessen beginnen.
De groepen 3 t/m 8 geven elke dag een moment ruimte om via Google classroom te luisteren naar
instructie. De leerkracht stuurt de inloggegevens en uitleg. Het is van groot belang dat u dit vandaag
test. Lukt dit niet, neem dan uiterlijk vrijdag 18-12-2020 contact op met de eigen leerkracht.
Voor de leerlingen van groep 3 t/m 8 is het wenselijk om een laptop ter beschikking te hebben. U
heeft kunnen aangeven of u gebruik wilt maken van een laptop van school. Deze kunnen opgehaald
worden op maandag 4 januari tussen 8:30 en 9:00 uur.
Als u gebruik wilt maken van de opvang, kunt u dit doorgeven via Parro aan juf Janita. Deze opvang is
voor ouders met een vitaal beroep.
Als een leerkracht is ingezet in de opvanggroep, is hij/zij niet of minder beschikbaar om online les te
geven. De leerkracht geeft dit aan.
We willen de communicatie vooral via Parro laten lopen. Daarnaast zullen brieven ook via de mail
verzonden worden. Parro kan ook op laptops en computers geopend worden.
https://talk.parro.com/login
Als er leerkrachten uitvallen door ziekte kan het bovenstaande veranderen. We houden u op de
hoogte.

Mochten er verder nog vragen zijn, dan kunt u mij mailen of via Parro een bericht sturen.
Met vriendelijke groet namens het team van de Prinses Beatrixschool,
Janita Goedhart-Theunisse.
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