Vanavond heeft premier Rutte ons toegesproken vanuit het Torentje. Hij wond er geen
doekjes om in zijn televisie-toespraak: “Nederland gaat op slot”. De lockdown gaat komende
nacht al in en geldt zeker vijf weken, in ieder geval tot en met 19 januari 2021.
Ook het basisonderwijs gaat dicht. Dat gebeurt met ingang van komende woensdag 16
december. De sluiting van de scholen duurt zeker tot en met het weekend van 16 en 17
januari 2021. In de eerste weken van het nieuwe kalenderjaar wordt online les gegeven.
Wat zijn de gevolgen van deze harde lockdown voor onze school en de geplande activiteiten?
Kerstactiviteiten
Alle geplande kerstactiviteiten komen te vervallen. Dus geen kerstdiner en kerstviering. Het
is voor ons te kort dag om nog iets kunnen regelen op z’n kort tijdsbestek. We vinden dit
natuurlijk heel erg jammer, want we hadden gehoopt het jaar op een andere manier met
elkaar af te sluiten.
Memory spel
Graag ontvangen we morgen, dinsdag 15 december, de verkoopformulieren van het memory
spel terug op school. Je kunt deze inleveren bij de groepsleraar. We willen namelijk gaan
inventariseren hoeveel spellen we verkocht hebben en de aantallen aftellen. Mochten
kinderen en/of ouders nog spellen willen verkopen de komende weken dan juichen we dat
alleen maar toe. Graag zelfs! Bij de groepsleraar liggen nieuwe verkoopformulieren klaar.
Op woensdag 16 december worden de memory spellen geleverd. We gaan dan de
bestellingen klaarmaken, zodat deze op donderdag 17 december tussen 10.00 – 12.00
uur op school opgehaald kunnen worden. We zullen daarvoor een corona-proef afhaalplek
creëren bij de hoofdingang. We willen iedereen vragen om bij het ophalen van de spellen het
totaalbedrag gepast te voldoen. Hierdoor houden we overzicht wie de spellen betaald
hebben. Vanzelfsprekend is er ook de mogelijkheid om de spellen na de lockdown op te
halen.
Loterij
Inmiddels zijn er behoorlijk wat lootjes voor de loterij verkocht. We kiezen er daarom voor
om de loterij te verplaatsen tot na de lockdown. Hierover volgt te zijner tijd meer informatie.
Startmoment online lessen
Vanaf maandag 4 januari 2021 starten we met de online lessen. Naar aanleiding van de
ervaringen van de vorige lockdown, adviseren we ouders om zoveel mogelijk de schooltijden
aan te houden, zodat de kinderen de structuur en regelmaat blijven ervaren. Bovendien zijn
de groepsleraren dan ook makkelijker bereikbaar voor vragen.
De online lessen zijn van toepassing voor de groepen 1 t/m 8. De groepsleraren zullen op
maandag 4 januari 2021 nog kort uitleg geven over het hoe en wat van de online
opdrachten. We maken hierbij gebruik van Microsoft Teams.
Voor deze week geldt dat de kinderen uit de groepen 1 t/m 5 nog gewoon aan de slag
kunnen met Rekentuin en Taalzee. Dat kan via Basispoort of rechtstreeks via Oefenweb.
De kinderen uit groep 6-7-8 ontvangen nog een bericht van de leraren over het bijwerken
van de weektaak en de Pecha Kucha.
Instructiefilmpjes
De groepsleraren maken weer instructiefilmpjes voor de eigen groep voor de verschillende
lessen. Ze maken hiervoor gebruik van Stream. De instructiefilmpjes zullen binnen Teams
zichtbaar voor de kinderen.

Lespakket
Morgen, dinsdag 15 december, krijgen de kinderen verschillende materialen (rekenen,
spelling, taal, technisch lezen, schrijven) mee naar huis, zodat ze vanaf maandag 4 januari
de online lessen kunnen volgen. We willen jullie vragen om de kinderen een stevige tas mee
te geven, waar deze materialen in gestopt kunnen worden.
Chromebooks
We bieden wederom de mogelijkheid om een chromebook van school te lenen gedurende
de lockdown. Deze kunnen op de volgende momenten opgehaald worden:
• dinsdag 15 december om 14.30 uur (melden bij de groepsleraar)
• woensdag 16 december tussen 10.00 - 12.00 uur (melden bij ‘Benkske van Jantje’)
• donderdag 17 december tussen 10.00 - 12.00 uur (melden bij ‘Benkske van Jantje’)
Bij het ophalen van het chromebook en de oplader wordt wederom gevraagd om een
handtekening te zetten voor ontvangst door een van de ouders.
Noodopvang
We zullen in samenwerking met Korein noodopvang verzorgen voor kinderen van ouders
met cruciale beroepen en kinderen in een kwetsbare positie. Hierover zullen we morgen
meer informatie geven.
Adviesgesprekken
De adviesgesprekken met de ouders en kinderen uit groep 8 staat gepland op dinsdag 12
januari 2021. Deze gesprekken vinden online plaats. De rapporten van groep 8 worden vóór
12 januari via Teams gedeeld met de ouders/kinderen.
Instromers
Nieuwe kinderen die na de kerstvakantie zouden starten worden persoonlijk benaderd door
de groepsleraren. Ze krijgen dan te horen wat ze kunnen doen tijdens de lockdown.

