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Beste ouders,
2021 is gestart.. en hoe! We hadden gehoopt dat de scholen open zouden blijven en werden in
december toch nog verrast door de sluiting.
Door onze ervaringen uit de vorige periode in combinatie met feedback die we gekregen hebben,
geven we het onderwijs in groep 3 tot en met 8 nu anders vorm. We bieden noodopvang, online
lessen en ook de extra begeleiding gaat vooralsnog online gewoon door.
Dat we dit als team allemaal kunnen aanbieden komt mede doordat jullie als ouders de
noodopvang ook écht zo min mogelijk gebruiken. Als we meer personeel in moeten zetten op de
noodopvang, komen de andere zaken in het gedrang. Teamleden kunnen immers niet zowel de
online lessen verzorgen als opvang bieden. Dank dus voor alle creatieve oplossingen. Ik begrijp
écht dat het ingewikkeld is soms. Maar door de noodopvang echt als nood te zien kunnen we deze
klus samen klaren! Ik hoop dan ook dat we in geval van langere sluiting, nog steeds op uw hulp
mogen rekenen om de opvang zoveel mogelijk zelf te regelen.
Het is nog onbekend hoe lang de sluiting zal duren. Dinsdag wordt hierover meer informatie
verwacht. Naar aanleiding van de informatie uit die persconferentie zullen we bekijken wat nodig
is en u verder informeren. Ik verwacht volgende week donderdag een nieuwe informatieve mail
naar u te sturen.
Omdat we graag feedback willen verzamelen over ons onderwijs de afgelopen week, hoop ik dat u
de moeite neemt om een korte vragenlijst in te vullen. Dit mag per kind, maar als het bij meerdere
kinderen vergelijkbaar is, kunt u de lijst ook 1x invullen. Als dit voor maandag lukt, kunnen wij de
resultaten volgende week in het team bekijken en bespreken of dit nog acties vraagt. Voor groep
1/2 zijn niet alle vragen van toepassing, die kunt u dan ook gewoon overslaan. Het zou fijn zijn als
de andere vragen wel ingevuld worden.
Invullen kan via onderstaande link, het zijn slechts 9 korte vragen. Alvast bedankt!
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MfD3R_Cnw0rWbHPw3m7YilLtmCfvnNFmtlA0xFgWCRUMzRaNEUyQVFUR1hNWERaN0MwSE8wSDA0UC4u

Werken via Teams en privacy
Wij gebruiken voor het online lesgeven Microsoft Teams, een onderdeel van Office 365.
Deze software voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Wij vinden het belangrijk om de privacy van onze leerlingen en medewerkers te beschermen.
Onderstaande afspraken lijken vanzelfsprekend, maar toch willen we ze voor de zekerheid met u
delen:

o
o
o
o

Er worden geen schermafdrukken gemaakt van de sessies.
Er worden geen film- en/of geluidsopnames gemaakt van de sessies.
Indien u een foto wilt maken van uw kind tijdens het thuisonderwijs, verzoeken wij u erop
te letten dat de leerkracht en andere leerlingen niet in beeld komen.
Er worden geen foto’s of filmpjes op sociale media geplaatst met onze leerkracht en/of
andere leerlingen tijdens dit thuisonderwijs.

Dank voor ieders medewerking!

Hoe gedraagt uw kind zich via Teams?
Het werken via Teams is voor de kinderen nieuw, spannend en voor de meeste gelukkig toch ook
wel leuk. We merken dat het even wennen is voor sommige kinderen hoe zich te gedragen.
Wij verwachten van de kinderen eigenlijk gewoon hetzelfde gedrag als in de klas.
Dit betekent bijvoorbeeld dat kinderen niet eten/drinken, geen pet op hebben etc.
Leerkrachten hebben dit met de kinderen besproken en dit gaat in de meeste gevallen al heel
goed. We vonden het wel belangrijk dat u dit ook weet, dan kunt u ook een oogje in het zeil
houden.
De chatfunctie is voor kinderen ook soms nog wennen. Als kinderen dingen chatten die we niet
gepast vinden, spreken we kinderen hier uiteraard op aan. Kinderen kunnen ook onderling
chatten. Dit is ook fijn want op die manier kunnen ze elkaar helpen of hun sociale contact toch
onderhouden. Deze chats zien wij niet en het is dus goed als u hier zelf af en toe even naar kijkt.

Lezen, lezen, lezen
Het is slecht weer, de kinderen zijn veel thuis… en toch is lezen dan misschien niet het eerste waar
ze voor kiezen. Het belang van lezen en voorlezen kunnen we blijven benadrukken en mogelijk is
dat soms vermoeiend. Toch kunt u ervan op aan dat het feit dat we er ook nu een stukje over
schrijven écht niet voor niets is. Als de kinderen gedurende deze periode niet voldoende lezen,
zakken ze terug. We hopen dat u een momentje per dag vindt om hen een kwartiertje te laten
lezen.
Bol.com biedt momenteel e-books en luisterboeken aan ( voor 1 cent per stuk) en de bibliotheek
Midden Brabant is open voor e-books, luisterboeken en afhalen. Onze schoolbibliotheek is
momenteel gesloten. We gaan bekijken wat we daarmee kunnen mocht de sluiting langer duren.
En ook strips zoals bijvoorbeeld de Donald Duck of moppenboekjes zijn gewoon geschikt. Lezen is
lezen!
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Benthe uit groep 7-8 jarig
Iefke uit groep 3-4 jarig
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Jorg uit groep 5-6 jarig
Eef uit groep 7-8 jarig
Ahmad uit groep 7-8 jarig

