Sibculo, 18 december 2020

Betreft: Thuisonderwijs en opvang

Beste ouders, verzorgers en overige geïnteresseerden,
Inmiddels zijn de voorbereiding voor het thuisonderwijs in januari afgerond. Daarnaast zijn afspraken
gemaakt over noodopvang van leerlingen. In onderstaande informatiebrief lichten we belangrijke
zaken toe;
Thuisonderwijs
Groep 1 en 2

Werken aan leerdoelen aan de hand van werkbladen, opdrachten en spelletjes. Deze
zijn afgestemd op de verschillende niveaus.

Groep 3

Werkt voor rekenen, taal en lezen met werkbladen die aansluiten bij de methodes. De
leerkrachten stellen een weekschema op, waarin u kunt zien wat er gedaan moet
worden.

Groep 4 t/m 8 Werken aan leerdoelen op verschillende gebieden (taal, spelling, rekenen en
zaakvakken). In tegenstelling tot voorgaande periode wordt erin de ochtenduren van
leerlingen verwacht dat zij online les volgen met instructie van hun groepsleerkracht.
De uitleg hierover hebben de leerlingen reeds ontvangen. Daarnaast ontvangt u de
handleiding ook op papier. Ook worden leesboeken en werkboeken verstrekt. De
leerkrachten stellen een weekschema op met een tijdsindeling per vak. We vragen u
om, indien mogelijk, toe te zien op het tijdig klaar zitten van uw zoon/dochter voor de
online lessen.
We vragen u om in de komende dagen te controleren of de Chromebook thuis naar behoren werkt en
ervoor te zorgen dat deze bij aanvang van de online lessen volledig opgeladen is.
De Chromebook is de komende periode in bruikleen. We gaan ervan uit dat u samen met uw
zoon/dochter zorg draagt voor net gebruik.
Opvang
Wij bieden opvang voor leerlingen met ouders in de cruciale sectoren (zorg, politie en brandweer,
supermarktketens, etc.). De opvang verzorgen wij gedurende de normale schooltijden. De
noodopvang buiten schooltijden wordt verzorgd door KDV/BSO De Blije-Voetjes.
Leerlingen die naar de opvang komen werken in de ochtenduren, net als alle leerlingen, aan hun
opdrachten. We vragen u daarom ook om de benodigde materialen hiervoor mee te geven aan uw
kind.
Indien u gebruik wilt maken van de opvang, dan vragen wij u dit zo ruim mogelijk van te voren aan
ons door te geven.

Contact
De groepsleerkrachten zijn op hun werkdagen van 8:00 uur tot 16:00 uur bereikbaar via Parro en email voor vragen. Daarnaast kunnen leerlingen uit groep 4 t/m 8 in de ochtenduren tijdens de online
lessen contact onderhouden met hun leerkracht.
In de komende periode zal de school beperkt telefonisch bereikbaar zijn. We vragen u daarom ook
vooral Parro en e-mail te gebruiken. Alle leden van het schoolteam zullen hun berichten met grote
regelmaat checken. In geval van nood kunt u contact opnemen met school op telefoonnummer
0523-141318.
Wij hopen u voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er desondanks toch nog vragen
en/of opmerkingen zijn, dan horen wij dit graag.
Alle informatie die verspreidt wordt met betrekking tot thuisonderwijs vindt u ook terug op onze
website http://www.cnbs-windesheim.nl onder het kopje ‘thuisonderwijs’.
Vriendelijke groet,
Team CNBS Windesheim

