Nummer 14 /datum: 8-1-2021
Kalender (ook inzichtelijk via Parro / het
Ouderportaal)
De school is gesloten tot maandag 18 januari 2021!
Onderwijs op afstand vanaf 4 januari 2021!

Vanuit de directie:
Onderwijs op afstand en Noodopvang:
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Wist u dat de groepsleerkrachten van groep 3
t/m 8 dagelijks van 09.00 uur – 12.00 uur
online instructie geven aan de kinderen van
de klas?
Wist u dat de groepsleerkrachten ‘s middags
tot 15.30 uur de lessen voor de volgende dag
voorbereiden, het gemaakte onlinewerk van
de kinderen controleren en de kinderen
volgen en de vragen van de kinderen en de
ouders beantwoorden?
Wist u dat de groepsleerkrachten van de
groepen 1/2 ook regelmatig contact hebben
met hun leerlingen?
Wist u dat de kinderen het echt geweldig
doen thuis?
Wist u dat onze ouders hun kinderen
ontzettend goed helpen bij het
thuisonderwijs?
Wist u dat er dagelijks ruim 30 kinderen
gebruik maken van de noodopvang?
Wist u dat de bezetting van de noodopvang
gecoördineerd wordt door juf Lisette?
(lisette.opgelder@opoijmond.nl)
Wist u dat u als ouder met een cruciaal
beroep juf Lisette kan mailen als er echt geen
andere oplossing geregeld kan worden?
Wist u dat wij naast de kinderen vanuit
ouders met cruciale beroepen ook kinderen
opvangen die extra zorg nodig hebben?
Wist u dat de noodopvang dagelijks geregeld
wordt door juf Corina, juf Gytha, juf Carmen,
juf Marloes, juf Marlon, juf Francisca
(vrijwilligster), juf Marja, juf Chimène
(stagiaire) en juf Minke (stagiaire) met een
minimale bezetting van 4 collega’s per dag?
Wist u dat bij de organisatie in de
noodopvang het echt voortdurend schakelen

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

is om de kinderen op tijd bij het juiste
instructiemoment aanwezig te kunnen laten
zijn?
Wist u dat de kinderen echt dagelijks de
juiste wachtwoorden, de planning en de
juiste werkboeken en schriften bij zich
moeten hebben?
Wist u dat de kinderen van de noodopvang
ook nog bewegingsonderwijs volgen in het
speellokaal?
Wist u dat wij meer dan 60 chromebooks
hebben uitgeleend?
Wist u dat er op dit moment geen
chromebooks meer te leen zijn?
Wist u dat meester Wouter dagelijks op
school is ter ondersteuning en vragen van
ouders en collega’s?
Wist u dat juf Beau dagelijks een antwoord
heeft op alle ICT-probleempjes waar wij en
de ouders tegenaan lopen?
Het opstarten met Zuluconnect de eerste
dagen echt lastig is geweest vanwege een
technische overbelasting?
Wist u dat ...geduld dan echt even een
schone zaak is?
Wist u dat wij hopen dat de school weer
spoedig open mag gaan?
Wist u dat wij moeten wachten op berichten
vanuit Den Haag?
Wist u dat wij het leuk vinden als u een foto
naar ons stuurt van uw kind die thuis hard
aan het schoolwerk is?
Wist u dat wij u zo goed mogelijk op de
hoogte houden via de nieuwsbrieven en
informatie vanuit de groepen via Parro?

Foto’s vanuit de noodopvang

Techniekopdracht groep 8a: bouw van plastic een
zo’n hoge mogelijke toren.

Thuisonderwijs Bingo (voor de afwisseling)

Foto’s vanuit de huiskamer…

Vakantierooster 2020-2021 (alvast voor uw agenda)
Voorjaarsvakantie 20 febr. 2021 t/m 28 febr. 2021
Tweede Paasdag 05 april 2021
Koningsdag 27 april 2021
Meivakantie 01 mei 2021 t/m 16 mei 2021
Hemelvaart (in meivakantie)
Tweede Pinksterdag 24 mei 2021
Zomervakantie 10 juli 2021 t/m 22 aug. 2021
Studiedagen schooljaar 2020-2021 (alvast voor uw
agenda). Alle kinderen zijn dan vrij.
woensdag 10 februari 2021
donderdag 25 maart 2021
maandag 26 april 2021
woensdag 16 juni 2021
donderdag 08 juli 2021 (studiemiddag!)
vrijdag 09 juli 2021 (calamiteitendag)

De volgende Nieuwsbrief ontvangt u op
vrijdag 15 januari 2021

