Algemene ouderbrief 2
Terugblik
Beste ouders/ verzorgers,
De eerste week waarin de scholen gesloten zijn zit er op. Een heel onwerkelijke situatie.
Voor ons, in een leeg gebouw lessen voorbereiden, maar ook voor u! Wij zijn ons ervan
bewust dat er een groot beroep op u wordt gedaan!
Er wordt van ons verwacht afstandsonderwijs te organiseren. We zijn daar afgelopen week
ook druk mee aan de slag gegaan. We verzorgen materialen waar kinderen zelf mee aan
het werk kunnen. Maar uw hulp zal beslist ook nodig zijn.
Al het schoolwerk thuis maken kan niet, we maken daarom keuzes. Iedereen wordt
overspoeld met lesmateriaal en goede ideeën. Allemaal heel goed bedoeld, maar niet alles
kan. We weten niet zeker hoe lang deze situatie gaat duren: geen sprint maar een
marathon? Het is belangrijk dat iedereen de juiste manier vindt om de kinderen thuis te
ondersteunen bij het werk. Het kan goed zijn om daarvoor een dagplanning met uw kind te
maken. Daarnaast hebben wij regelmatig contact met kinderen en ouders: via de mail,
Google Meet of telefoon. Als u ergens mee zit of u hebt een vraag: neem contact met ons
op!
We proberen u niet al te veel berichten te sturen. Vooralsnog is het ons plan om u iedere
week deze Algemene Ouderbrief te sturen. Daarnaast zijn er dan de berichten van de
groepsleerkrachten over het thuiswerk.
Eerdere afspraken
De afspraken die we afgelopen maandag mailden gelden ook volgende week. U vindt ze
hier nogmaals op een rijtje:
●

●

●
●

Iedere dag zijn er tijdens schooltijden 2 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. De app was afgelopen
week regelmatig overbelast. Bij twijfel kunt u het best ook altijd even bellen of mailen.

●

●

Alle leerlingen vanaf groep 2 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).
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. Vanwege
de getroffen maatregelen laten we alleen kleine groepjes ouders en/of kinderen
tegelijkertijd binnen.

Nieuwe afspraken week 13
Voorlopig gaan we ervan uit dat de scholen tot 6 april gesloten zijn. Dat is een lange
periode; waarvan we nog niet weten of die verlengd gaat worden. We gaan deze week
daarom een stap verder; hieronder leest u daar meer over. We geven weer werk voor
ongeveer 2 uur per dag.
1. We gaan werken met huiswerk periodes van dinsdag tot maandag: op maandag
sturen we materialen/opdrachten voor de nieuwe week. U ontvangt een mail van de
groepsleerkracht met concrete informatie.
2. We kiezen ook voor komende week vooral voor oefenstof. Misschien wat korte en
duidelijke instructies van nieuwe lesstof.
3. Groep 1 en 2: zij ontvangen net als afgelopen week via de leerkrachten een pakket
met opdrachten en tips: ophaalmoment dinsdagochtend tussen 8.30 en 12.00 uur
4. We gaan ook werken met Google Classroom. In de Cool-omgeving staat een tegel
van Google Classroom. In Google Classroom zetten wij werk voor de kinderen klaar.
Er kunnen lessen staan met opdrachten. We kunnen er de weektaak in klaarzetten.
We geven ook aanwijzingen over materialen die moeten worden ingeleverd. Als dat
handiger is mogen er ook scans of foto’s van gemaakt werk worden gemaild.
5. De dinsdagochtend is een ophaalmoment voor materialen: tussen 8.30 en 12.00 uur.
U hoort van de groepsleerkracht of er voor uw kind iets klaarligt.
6. Er zijn in principe niet meer dan 2 personen op school; de andere collega’s werken
thuis.
7. Een tablet werkt niet met alle programma’s. We adviseren het gebruik van een
laptop, pc, chromebook. Als dat niet kan kunt u aangeven dat u een chromebook wil
lenen. U moet daarvoor een gebruikersovereenkomst tekenen. Voor contact met de
leerkracht (bijvoorbeeld via Google Meet) kan het handig zijn als het device een
microfoon en camera heeft; dit hoeft niet per se.
8. Voor groep 8: u hebt ongetwijfeld gehoord dat de Eindtoets voor groep 8 dit jaar
vervalt. De schooladviezen zijn al gegeven en de kinderen zijn ingeschreven op hun
nieuwe school. Als u toch nog vragen hebt over de schoolkeuze kunt u contact
opnemen met Gert.
9. Voor alle groepen geldt: we vinden het belangrijk dat we alle kinderen (en in het
geval van groep 1 en 2 de ouders) wekelijks de gelegenheid geven ons te spreken:
even bijpraten, vragen stellen, vertellen wat er goed of minder goed gaat.

Iedere leerkracht laat u weten op welke manier dat kan (een intekenlijst? via Google
Meet? Telefoon? Mail? Chatten via Classroom?).
Het is ook belangrijk dat kinderen ruimte hebben om lekker te bewegen. U vindt hier een
aantal links met tips:
sport-ganzenbord, www.despelles.nl, Gym op afstand - suggesties en Thuis gymmen suggesties

We hopen dat we allemaal gezond blijven. We maken er het beste van! Veel succes en
sterkte gewenst!
Hartelijke groet,
Gert

