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Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Zoals iedereen heeft gehoord tijdens de persconferentie van afgelopen dinsdag gaat de
sluiting van de scholen in ieder geval nog een week langer duren.
Uiteraard vinden wij dat jammer. Het liefst zien wij alle kinderen weer op school.
We hopen dan ook dat we de deuren van school op 25 januari a.s. weer kunnen openen.
Aan de andere kant zien wij ook dat het aantal besmettingen niet snel genoeg daalt en
respecteren wij het besluit.
Achter de schermen houden we rekening met een mogelijke opening, maar ook met een
verlenging van de lockdown. Komende tijd zal daar meer duidelijkheid over komen. Tot
die tijd houden we rekening met alle mogelijke scenario's.
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Les op afstand
Alle leerkrachten zetten zich optimaal in om het lesgeven op afstand zo goed mogelijk te
verzorgen. Het is dan ook mooi om te zien dat iedereen (kinderen en leerkrachten) zo
trouw op tijd is ingelogd. Fijn dat dit bij iedereen thuis lukt! Helaas hebben we al
meerdere malen te maken gehad met technische problemen. De server van onze
provider kan de grote toestroom van kinderen die inloggen soms niet aan. Daarover zijn
we in contact met de provider die er alles aan doet om inlogproblemen zoveel mogelijk te
beperken. Een eenvoudige tip is: Steeds weer opnieuw proberen in te loggen.
Ook is het mogelijk om voor een “gastaccount” te kiezen, wanneer het reguliere account
niet werkt. Vervolgens kunnen de kinderen gewoon inloggen op www.moo.nl. Via
www.moo.nl zijn alle ‘google’ programma’s ook te bereiken.

Opvang op school
In vergelijking met de vorige Lock down in maart wordt er nu meer gebruik gemaakt
van opvang op school. Ouder(s)/ verzorger(s) met een cruciaal beroep mogen een
beroep doen op de opvang op school. Alle leerkrachten vanaf groep 3 geven elke dag les
op afstand. Kinderen vanaf groep 3 die worden opgevangen zitten (sowieso in de
ochtend) bij de eigen leerkracht. Ook zij krijgen “les op afstand”, maar dan in het
klaslokaal. Het is niet zo dat kinderen die op school worden opgevangen les krijgen zoals
we dat normaal doen. Iedereen, zowel thuis als op school, krijgt dezelfde lesstof. Tot nu
toe is het nog gelukt om de opvang rond te krijgen, maar we doen wel een beroep op u
om ook zoveel mogelijk in de eigen omgeving te kijken of daar opvang mogelijk is.
Mocht dit niet lukken dan kunt u uw kind via de leerkracht aanmelden voor de opvang op
school.

Tot hoe lang zijn de scholen dicht?
Ook wij weten nog niet tot hoe lang de scholen dicht zijn. Het kan zijn dat we vanaf 25
januari weer allemaal naar school kunnen, maar het kan ook anders gaan. Wanneer wij
meer weten, laten wij u dat ook weten.
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