Beste ouders, verzorgers

De eerste twee weken in januari zullen we onderwijs op afstand gaan geven. De afgelopen dagen zijn
(wederom) alle zeilen bijgezet om e.e.a goed te regelen. Dankzij de flexibiliteit van iedereen is het
gelukt om dit te zetten. Hierbij hebben we zo veel mogelijk rekening gehouden met de
evaluatiepunten van de eerste lock down.

Noodopvang
De scholen en kindercentra zijn op last van de overheid gesloten, alle leerlingen blijven dus thuis. De
schoolsluiting draagt bij aan het beperken van de reisbewegingen: iedereen moet thuis werken en
thuisblijven. Het is mogelijk een uitzondering te maken bij leerlingen:
-

waarvan 1 of beide ouders in een cruciaal beroep werkzaam zijn
met een specifieke zorgbehoefte

Zoals aangegeven in de eerste mailing zal de school zorgen voor de opvang onder de schooltijden:
van 8.30-14.00 uur. Wilt u gebruik maken van deze opvang, dan kunt u contact leggen via het
mailadres: directie@devoshaar.nl. Graag minimaal 24 uur vooraf bericht.
We verzoeken u dringend om slechts op die momenten hiervan gebruik te maken wanneer u de
opvang niet zelf kunt regelen.
Opvang buiten de lestijden dient u zelf te regelen met opvangorganisatie ’t Zunneke.
Bij leerlingen met een specifieke zorgbehoefte, zal de groepsleerkracht contact opnemen met de
ouders om hierover afspraken te maken. We gaan ervan uit dat deze leerlingen in de ochtend op
school aanwezig kunnen zijn om hun schooltaken te maken en de ‘meet’ bijeenkomsten te volgen.
Aanwezig voor de opvang zijn:
Maandag: juf Ilse
Dinsdag: juf Rianne B
Woensdag: juf Henriëtte
Donderdag: juf Ilse
Vrijdag: morgen juf Ilse/middag juf Henriëtte
Ook voor de noodopvang blijft gelden: houdt u aan de richtlijnen RIVM gezondheidsklachten: wel of
niet naar school. De beslisboom die 1 december verzonden is blijft van kracht.
De leerlingen dienen zelf eten en drinken mee te nemen naar school. Bovendien moet de tas met
opdrachten/boeken mee naar school worden genomen.

Afstandsonderwijs
Alle leerlingen krijgen opdrachten om thuis te maken. De groepsleerkrachten delen deze taken
persoonlijk met de groep.

Daarnaast zal er online les worden gegeven. Vanaf groep 3 is dit dagelijks ingepland volgens een vast
schema. Hiervoor gebruiken we het programma ‘google meet’. We gaan ervan uit dat alle leerlingen
aanwezig zijn op deze momenten. Is dit, om welke reden dan ook, niet mogelijk dan verzoeken we u
dit door te geven aan de groepsleerkracht.
Het schema ziet er als volgt uit:
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Maandag 4 januari
Op deze dag kunnen de onlinebijeenkomsten al starten. De groepsleerkrachten laten dit specifiek
weten per groep. Voor de groepen 4/5/6 zijn er nog spullen die worden opgehaald van school.
Hiervoor wordt een schema gestuurd. Het schema van lesgeven kan deze dag dus afwijken.

Aanwezigheid en bereikbaarheid personeel
De teamleden werken zo mogelijk vanuit huis. Elke dag zullen er minimaal 2 personeelsleden
aanwezig zijn op school om de opvang te verzorgen.
In de ochtend zal de groepsleerkracht de online contactmomenten verzorgen. In de middag kunnen
vragen worden beantwoord en worden de lessen voor de volgende dag voorbereid.
We willen nadrukkelijk vragen om ons via de mail te benaderen.
Heeft u een vraag aan de groepsleerkrachten, wilt u hen dan beiden benaderen? Er zal door de
leerkracht geantwoord worden die op de betreffende dag werkzaam is.

Uitleen chromebooks
Er is een inventarisatie geweest. Op basis hiervan schatten we in voldoende devices te hebben om
deze uit te lenen. Wilt u een chromebook lenen, dan kunt u dit aangeven bij Marjan Wolterink:
directie@devoshaar.nl
Op afspraak kunnen deze maandag 4 januari worden opgehaald. Hierover krijgt u dan persoonlijk
bericht.

Afspraken in januari
In de eerste twee weken van januari zal de nadruk liggen op het afstandsonderwijs. Indien er
afspraken/gesprekken gepland staan, zal de groepsleerkracht contact opnemen hierover.

