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Brielle, maandag 28 december 2020
Betreft: Thuisonderwijs van 5 januari tot 18 januari 2021
Beste ouders/verzorgers
Naast de brief die u heeft gekregen over de noodopvang, wil ik u via deze brief informeren over de
wijze waarop we na de vakantie de tien dagen onderwijs op afstand gaan vorm geven. Natuurlijk zult
u via de groepsleerkracht van uw kind uitgebreider geïnformeerd worden over de vorm en inhoud,
maar ik wil toch even vertellen wat globaal de afspraken zijn.
Het onderwijs zal zowel op papier als digitaal plaatsvinden. Voor het digitale gedeelte is het
belangrijk dat er thuis voldoende devices (telefoons, computers, tablets of laptops) zijn.
Heeft u dat niet dan dient u dit aan te geven bij de groepsleerkracht. U kunt dan tijdelijk een laptop
van school lenen voor uw kind.
Communicatie
Met de kinderen zal er vooral via de telefoon en via teams contact zijn. Dat zal in groepjes gebeuren
tussen 9:00 en 11:00 uur. Tussen 11:00 en 12:00 uur zal er individueel met kinderen contact zijn als
de leerkracht dat nodig vindt.
De ouders kunnen tussen 12:00 en 14:00 uur contact opnemen met de groepsleerkracht via mail,
telefoon of de app. U krijgt dan direct antwoord op uw vragen of opmerkingen. Heeft u buiten deze
tijden vragen of opmerkingen, zet die dan op de mail of de app. U krijgt dan uiterlijk de volgende
dag antwoord op uw vragen.
Onderwijs
Het onderwijs wordt door de leerkrachten digitaal verzorgd via Basispoort, Veilig Leren Lezen
digitaal, Snappet of Gynzy, maar ook via werk op papier. We gaan vooral werken naar de einddoelen
per vak voor de maand januari. In februari gaan we via de toetsen van ons leerlingvolgsysteem
(gebeurt normaal in januari) kijken hoe de kinderen zich verder ontwikkeld hebben.
Maandag 4 januari
Alle basisscholen binnen ons bestuur gebruiken maandag 4 januari als uitdeeldag. Die dag kunnen de
door de groepsleerkracht klaargelegde materialen en devices opgehaald worden op de door hen
vermelde tijden. Deze tijden krijgt u te horen van de groepsleerkracht. De kinderen worden dan in de
klas ontvangen door de leerkracht.
Voor de informatie per groep verwijs ik naar de informatie die u verder van de groepsleerkracht van
uw kind krijgt.
Met vriendelijke groet,
Gerrit Bussink

