Beste ouders/ verzorgers,
Een bijzondere situatie: alle scholen dicht. Voorlopig voor 3 weken. Het onderwijs moet wel
zoveel mogelijk doorgaan. We zijn vandaag druk bezig geweest om voor komende week de
mogelijkheden op een rij te zetten: afstandsonderwijs, deels via internet en deels op papier.
Vandaag ontvangt u een mail van de leerkracht van uw kind met opdrachten voor deze
week. Het is voor ons allemaal nieuw, we zijn op zoek naar hoe we het afstandsonderwijs zo
vlot mogelijk kunnen laten verlopen.
Voor deze week kiezen we voor weinig of geen nieuwe instructies waarbij uitleg noodzakelijk
is. Er wordt wel veel oefenmateriaal bij doelen van de afgelopen weken beschikbaar gesteld.
We gaan uit van ongeveer 2 uur werk per dag.
●
●

●
●

Iedere dag zijn er leerkrachten op school. Voor algemene vragen kunt u tijdens
schooltijden bellen: 0118-601477. Of mailen naar gertdorleijn@archipelscholen.nl.
Tussen 10.00 en 14.00 uur kunt u de groepsleerkracht benaderen via het mailadres
van de leerkracht (zie: https://delonneboot.nl/wie-is-wie/). We willen u vragen uw
bericht altijd naar beide leerkrachten te sturen. Desgewenst kunt u zo ook een
telefonische afspraak maken.
De kinderen van groep 4 t/m 8 kunnen via hun schoolmailadres zelf met hun
leerkracht mailen.
De Parro app blijven we gebruiken voor dringende berichten.

Alle leerlingen vanaf groep 4 kunnen op een computer inloggen in hun eigen omgeving: het
Cool platform van Cloudwise. Daar staan veel ‘tegels’ waarmee programma’s kunnen
worden geopend. We adviseren om bij voorkeur Google Chrome als browser te gebruiken
omdat deze alle software ondersteunt (en dus niet Internet Explorer of Mozilla Firefox).
●
●

●

Morgen, 17 maart, kunt u tussen 8.20 - 15.00 materialen ophalen. Neemt u een tas
mee? Voor iedere leerling van groep 1 t/m 6 ligt iets klaar.
De ColumBus rijdt niet en de Zeeuwse Bibliotheek is gesloten. We willen onze
leerlingen de gelegenheid geven een of meer boeken van school te lenen. Ook deze
kunnen morgen meegenomen worden.
Vanwege de getroffen maatregelen laten we alleen kleine groepjes ouders en
kinderen tegelijkertijd binnen.

Tot slot: de meeste ouders hebben opvang kunnen organiseren. Ons bereikte ook een
aanbod om een aantal kinderen op te vangen. Wanneer u daarmee geholpen bent of

wanneer u zelf ook kinderen wil opvangen dan kunt u dat aan ons doorgeven. Wij kunnen
ouders dan met elkaar in contact brengen.
We hopen dat we allemaal gezond blijven. We maken er het beste van!
Hartelijke groet,
Gert

