Nieuwsbrief dinsdag 16 december 2020

Beste ouders/verzorgers,

Wat hebben we vandaag een fantastische dag gehad met de kinderen! Op het laatste moment
hebben we met elkaar genoten van een heerlijke kerstlunch. We willen de OR hier heel hartelijk voor
bedanken! We kijken met een goed gevoel terug op de laatste schooldag van 2020.
Tot de kerstvakantie
Op aanraden van de PO-raad gebruiken de leerkrachten de komende dagen tot de kerstvakantie om
voorbereidingen te treffen voor het afstandsonderwijs na de kerstvakantie. De kinderen krijgen
woensdag 16, donderdag 17 en vrijdag 18 december daarom géén online les. Hieronder leest u wat
de kinderen deze dagen eventueel kunnen doen.
Groep 1/2/3
Er zijn kerstwerkboekjes meegegeven. Hierin kunnen de kinderen zelf kiezen wat ze willen doen.
De kinderen van groep 3 hebben leesboekjes meegekregen. We vragen van u als ouder om iedere
dag met uw kind hardop te lezen.
Groep 4 t/m 8
De kinderen hebben schriftjes, een schrijfschrift, werkboek rekenen, een etui etc. meegekregen. De
kinderen kunnen zelf een keuze maken wat ze gaan maken. Ze mogen hier zelfstandig mee aan de
slag gaan. Dit moet niet, het mag. Ook hebben ze een leesboek meegenomen. Het is fijn als ze hier
elke dag 20 minuten in lezen. Tip: richt een vaste plek in huis in waar alle schoolspullen liggen. We
hebben de materialen na de kerstvakantie, tijdens de online lessen, weer nodig.
Na de kerstvakantie
Na de kerstvakantie gaan we de werkwijze van de eerste thuiswerkperiode weer toepassen. We
hebben gemerkt dat dit haalbaar is en goed werkt. In de nieuwsbrief die u aan het eind van de
kerstvakantie ontvangt leest u meer informatie hierover. Dan ontvangt u ook nogmaals de
wachtwoorden van uw kind(eren).
Noodopvang
Woensdag 16 december vindt overleg plaats tussen de scholen, de gemeente en de BSO over de
noodopvang voor kinderen met ouders in cruciale beroepen. Hierover ontvangt u aan het eind van
de dag informatie via een digitale nieuwsbrief.
Laptops
Indien u na de kerstvakantie gebruik wilt maken van een extra laptop of koptelefoon voor uw
kind(eren) neemt u dan voor vrijdag 18 december contact op met de leerkracht.
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan horen we het graag.
Hartelijke groeten,

Team obs Prinses Margrietschool

