OUDERMEMO
NUMMER 10 - 8 JANUARI 2021
AGENDA
Datum

Gebeurtenis

Maandag 18 januari
Maandag 18 januari

MR vergadering
OAC vergadering

VANUIT DE DIRECTIE
De eerste week thuiswerken zit er alweer op. Vorige
week heb ik ouders verzocht om kritisch te kijken naar
de deelname aan de noodopvang. Wat enorm fijn
dat jullie massaal gezocht hebben naar andere opvangmogelijkheden: dankjewel hiervoor.
Op dit moment is het goed te combineren om zowel
fysiek als onlineonderwijs te geven. We snappen dat
thuisonderwijs veel vraagt van ouders. Over het algemeen zijn alle kinderen online aanwezig bij het openen
van de dag (gr 3-8) en ook het werk wordt goed gemaakt. Kortom we zijn super tevreden over hoe alles
verloopt.
Mochten kinderen of ouders vragen hebben, dan weten jullie ons te vinden.
In de bovenbouw zijn er kinderen die tijdens de online-lessen hun camera uitzetten om wat
voor reden dan ook. Vanaf aanstaande maandag is het de bedoeling dat alle camera’s aan
staan, dit is van belang om goed onderwijs te kunnen geven. Mocht dit om technische redenen niet lukken, laat het dan even weten.
Aanstaande maandag mogen de kinderen van de groepen 3/4 hun werk op komen halen in
de Taaltuin.
Voor groep 7/8 ligt het werk klaar op de picknicktafel. Willen jullie het ophalen vóór de online
dagopening, dan wordt het werk namelijk besproken.
Het werk van afgelopen week moet dan worden ingeleverd op bovengenoemde plekken.
Een aantal kinderen heeft grote behoefte aan het contact met klasgenootjes, zij spreken daarom soms af op het schoolplein in de pauze. Wij vinden dit een goed plan, de kinderen zijn welkom. Ook is het prima wanneer de kinderen na schooltijd even op het plein komen spelen.
Aanstaande dinsdag 12 januari zal duidelijk worden hoelang de scholen nog gesloten moeten
blijven. Natuurlijk hopen we dat de deuren weer open kunnen voor iedereen. We wachten het
nog even af.
Woensdag na de persconferentie zullen wij u informatie sturen over onze plannen.
Succes de komende week, laat het weten wanneer er ondersteuning nodig is. Samen komen
we er wel uit.
Met vriendelijke groet namens het team,
Conny Rijnen

