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We zijn dit jaar zonder kinderen op
school gestart. Dat is ontzettend
jammer en een vreemde ervaring.
Het Coronavirus gooit voor de
zoveelste keer roet in het eten. Ik
heb diep respect voor u als
onderwijsgevende ouders. Naast
het thuiswerken ook nog onderwijs
geven aan uw kinderen. Ik hoop dat
u de energie en kracht mag vinden
en krijgen om dit alles vol te
houden. We leven momenteel in
een heel bijzondere tijd.
Gisteravond hebben we in de
persconferentie van de overheid te
horen gekregen dat de lockdown
verlengd gaat worden tot
9 februari 2021.
Basisscholen kunnen hopelijk –
onder voorwaarden – 25 januari
weer open. Hierover komt volgende
week meer duidelijkheid.
Laten we hopen dat de scholen
25 januari weer open kunnen. Dit
betekent dat we met elkaar nog
moeten volhouden.
Ik wil jullie een hart onder de riem
steken en veel sterkte toewensen.
We willen het samen doen en ik
merk dat er ook veel bereidheid is
om te helpen en mee te denken
waar mogelijk.
Afstandsonderwijs
We zijn ruim een week verder met
het geven van onderwijs op
afstand. Ik ben trots op de
leerkrachten hoe zij hun onderwijs
op afstand vormgeven en de inzet
en flexibiliteit van eenieder.
De kinderen hebben hun boeken en
schriften thuis. Er zijn veel
Chromebooks uitgeleend, zodat alle
kinderen online onderwijs kunnen
volgen.
In google classroom staat voor de
kinderen uit groep 1 t/m 8
schoolwerk klaar. Wanneer
instructies en contactmomenten
zijn, is al bekend bij u en dat is fijn.
Zo houden we contact met elkaar
en is de structuur helder.
>>
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>>
De kinderen uit groep 1/2 hebben
een aantal online momenten met
de leerkracht gedurende de week
middels google meet.
De kinderen uit groep 3 t/m 8
starten de dag gezamenlijk en
sluiten de dag met elkaar af
middels google meet en daarnaast
zijn zij gedurende de dag
beschikbaar voor vragen en geven
instructies/uitleg van de lesstof.

>>

We houden contact met de
kinderen via google meet. Zo
proberen we al het mogelijke te
doen om de verbinding met de
kinderen vast te houden en het
onderwijs zo goed als het kan
vorm te geven.
Blijft u regelmatig Social Schools
openen om te kijken of u geen
berichten van de leerkracht(en)
gemist heeft?

De schooldagen die ‘kwetsbare kinderen’ op
school zijn blijft zo, zolang de lockdown
duurt.

Mocht uw zoon/dochter ziek zijn,
wilt u dit dan doorgeven aan de
leerkracht via Social Schools?
Noodopvang
Het doel van de lockdown is, zoals
aangegeven door de overheid, om
contacten en beweging tot een
minimum te beperken. Wij willen
u dan ook vragen om hier rekening
mee te houden als u noodopvang
aanvraagt en dit alleen te doen als
er voor u geen andere
mogelijkheden zijn.
Het aantal kinderen in de
noodopvang is beduidend hoger
dan bij de eerste lockdown. Er zijn
nu ook ‘kwetsbare kinderen’ op
school voor noodopvang.
Voor alle duidelijkheid is het goed
om te vermelden dat het
noodopvang is. Er wordt geen
onderwijs gegeven. Wel maken de
kinderen daar hun schoolwerk en
bij vragen zal degene die de
noodopvang leidt natuurlijk
helpen. Maar onderwijs geven,
zoals dat bij de eigen meester of
juf gebeurt, is het niet.
>>

Overigens merk ik bij vrijwel alle aanvragen
dat er grote bereidheid is om eerst zelf
opvang proberen te regelen. We willen
natuurlijk altijd meedenken als het water tot
aan de lippen reikt en het echt niet lukt.
Voor ouders die werkzaam zijn in een cruciaal
beroep en noodopvang nodig hebben van
18 januari t/m 9 februari, stuur dan
minimaal een dag voordat u opvang nodig
heeft een mail naar directie@obsbijvanck.nl

Ophaalmoment
Wellicht is een nieuw ophaalmoment nodig
voor sommige groepen. U ontvangt hier deze
week informatie over mocht dit voor de
groep van uw kind(eren) het geval zijn.
Studiedag 20 januari vervalt
De studiedag van 20 januari gaat niet door.
Woensdag 20 januari wordt een online
lesdag.
De studiedag wordt verplaatst naar
woensdag 12 mei, de woensdag voor het
Hemelvaartweekend. De kinderen zijn dan
vrij.

Bijlagen:
• Vraag van de maand januari 2021
JGGV
• Column GMR januari 2021

BELANGRIJKE DATA
20 januari
Online lesdag voor groep 1 t/m 8
(van 8.30-12.30)
De studiedag gaat niet door.
22 t/m 26 februari
Voorjaarsvakantie

