Nummer 16 /datum: 20-03-2020
Kalender
De school is i.v.m. het coronavirus in ieder geval t/m
6 april gesloten.
Vanuit de directie
Respect
Ik waardeer als directie met diep respect de inzet van
mijn collega’s op dit moment. Het verzorgen van
onderwijs op afstand vraagt veel overleg en
voorbereiding. Met elkaar kunnen we een mooi
tijdelijk aanbod leveren. We zijn echt allemaal aan
‘het leren’ op dit gebied! Ze werken vanaf hun
thuiswerkplek om de kinderen zo goed mogelijk
onderwijs te bieden met de middelen die ons ter
beschikking staan.
Zo ook respect voor alle ouders, er komt nogal wat
op jullie af. Ook jullie zijn veelal zelf thuis aan het
werk, maken roosters met de kinderen van werktijd
en vrije tijd en zorgen voor opvang binnen jullie
mogelijkheden. Dank jullie wel voor jullie
ondersteuning. Het is fijn om te horen wat er goed
gaat en om te merken hoe de kinderen thuis aan het
werk zijn. Vragen stellen kan altijd en als we ergens
mee kunnen helpen, dan onderzoeken we dat in
ieder geval. Het is fijn dat wij aan 10 kinderen een
chromebook) hebben kunnen uitlenen. Zeker in
gezinnen met meerdere kinderen kan dat praktisch
helpen. Heeft u vragen op het gebied van zorg. Mail
ons.

Dit geldt voor die ouders die een cruciaal beroep
hebben en de opvang nu nog zelf kunnen regelen,
maar indien noodzakelijk wel gebruik moeten gaan
maken van de noodopvang.
Maakt u al gebruik van de opvangmogelijkheden bij
Partou of Dikke maatjes, neemt u dan met deze
organisaties zelf contact op over de mogelijkheden
die zij bieden.
Communicatie met teamleden
Kinderen kunnen communiceren met hun juf via
teams. Dagelijks (maandag t/m vrijdag) tussen 10.00
uur en 12.00 uur. Ouders kunnen communiceren met
de leerkracht via de mail. De directie is dagelijks via
de mail bereikbaar (wouter.sommers@opoijmond.nl)
Thuisonderwijs op afstand
Deze week zijn wij gestart met het digitaal verzorgen
van een onderwijsaanbod voor de komende dagen. In
eerste instantie t/m a.s. zondag) Vandaag evalueren
we met elkaar dit proces en bekijken we welk werk
we aanbieden voor de komende week. We bieden op
dit moment nog geen nieuwe lesstof aan, omdat dan
instructie vereist is en als iedere ouder dat
goedbedoeld op zijn eigen manier gaat invullen, zijn
we straks meer tijd kwijt aan het oplossen van de
hiaten.
•
•
•

Alle leerkrachten kunnen zien hoe en door
wie het werk gemaakt worden.
Het nieuwe werk staat iedere maandag klaar.
We maken vanaf maandag o.a. gebruik van
zuluconnect, gynzy kids en Muiswerk
Creatieve activiteiten / leuke lesideeën kunt
u vinden op onze website.

Noodopvang
•
De noodopvang voor ouders met een cruciaal beroep
wordt verzorgd door stichting Velsen, locatie
buurtcentrum de Koe te Velserbroek. Noodopvang is De landelijke Cito Eindtoets afgelast
van 08.00uur - 18.00 uur.
De landelijke Cito Eindtoets is afgelast. Het
definitieve advies dat wij in januari met de kinderen
Als u zich officieel niet heeft aangemeld voor de
en ouders gedeeld hebben, zal leidend zijn.
periode t/m 6 april (deze aanvragen zijn door mij
doorgestuurd naar stichting Velsen), wilt u dan zelf
contact opnemen met stichting Velsen, tel: 0251 300313

Uitgestelde activiteiten
• Het theoretisch verkeersexamen voor de
kinderen van groep7 is in ieder geval
uitgesteld t/m mei.
• Naschoolse activiteit Mad Science uitgesteld
• De afspraak met de schoolfotograaf wordt
ook verplaatst.

Vakantierooster 2020-2021 (alvast voor uw agenda)
Herfstvakantie 10 okt. 2020 t/m 18 okt. 2020
Kerstvakantie 19 dec. 2020 t/m 03 jan. 2021
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 2019-2020:
(Alle kinderen zijn dan vrij)
dinsdag 14 april 2020
vrijdag 12 juni 2020
donderdagmiddag 02 juli 2020
vrijdag 03 juli 2020 (calamiteitendag)
Vakantierooster OPO IJmond 2019-2020
Tweede Paasdag 13-04-20
Meivakantie 25-04-20/ 10-05-20
Hemelvaart 21-05-20/ 22-05-20
Tweede Pinksterdag 01-06-20
Zomervakantie 04-07-20/ 16-08-20
De volgende nieuwsbrief ontvangt u op
vrijdag 27-03-2020

