Nieuwsbrief donderdag 17 december 2020

Beste ouders/verzorgers,

Thuisonderwijs na de kerstvakantie
Maandagmorgen 4 januari starten de groepsleerkrachten met een belmoment met de groep om het
jaar goed te starten.
U ontvangt zaterdag 2 januari een informatiebrief van de groepsleerkracht van uw kind(eren),
waaronder de wachtwoorden, instructietijden en belmomenten.
De kinderen krijgen per week een programma waar ze aan werken. Natuurlijk is naar buiten gaan en
bewegen ook belangrijk.
De leerkrachten zijn van 8.30 tot 14.15 uur telefonisch beschikbaar voor kinderen en ouders/
verzorgers voor vragen, zoals over de lesstof.
Groep 1 en 2
• Maandagmorgen 4 januari worden tussen 8.30-9.30 uur tasjes met schoolspullen thuis
afgegeven door de groepsleerkracht.
• In de tasjes zitten o.a. werkboekjes, knutselopdrachten en ideeën om te bewegen.
• De kinderen kunnen gedurende de dag verschillende activiteiten ondernemen.
• De leerkrachten zullen alle kinderen in ieder geval 2 keer per week bellen via MS-teams of
Whatsapp-video om te vragen hoe het met ze gaat.
Groep 3 t/m 8
• De kinderen van groep 3 t/m 8 werken tussen 8.30-12.00 uur aan hun schoolwerk.
• De kinderen werken aan een weektaak. Die wordt in MS-Teams geplaatst.
Groep 3 ontvangt de weektaak op papier in het tasje dat door de leerkracht thuis wordt
gebracht.
• In de weektaak staat welke leerkracht op welke dag gebeld kan worden en wanneer de
instructiemomenten zijn.
• We verwachten van de kinderen dat ze bij de instructiemomenten aansluiten.
• De leerkrachten kunnen via de computer zien hoe het werk is gemaakt. Waar nodig zullen zij
contact opnemen met uw kind om extra instructie geven.
• De kinderen hebben een leesboek meegenomen naar huis. Het is belangrijk dat ze hier elke
dag in lezen. Mocht het boek uit zijn en u heeft thuis geen leesboeken meer, wilt u dit dan
doorgeven? Dan brengt de groepsleerkracht nieuwe leesboeken bij u thuis.
• Kinderen van groep 3 krijgen een koptelefoon, die wordt meegegeven in het tasje.
• De leerkrachten zullen alle kinderen in ieder geval 2 keer per week bellen via MS-teams of
Whatsapp-video om te vragen hoe het met ze gaat. Dit gebeurt tijdens een gezamenlijk of
individueel moment.
• 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.
Laptops
Bij de kinderen die een laptop nodig hebben, wordt op zaterdag 2 januari een laptop gebracht.
Mocht u problemen ondervinden met inloggen, neemt u dan contact met de leerkracht op.

Noodopvang
Morgen ontvangen de ouders die in aanmerking komen voor de noodopvang hierover informatie via
de mail. Hierin staat hoe het is vormgegeven voor uw kind en welke teamleden hierbij ondersteunen.
Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben dan horen wij het graag.
We gaan er met z’n allen een goede tijd van maken! Hopelijk kunnen we maandag 18 januari als alles
goed gaat weer naar school.
Verder wensen wij iedereen voor nu fijne feestfagen en een gezellige vakantie!
Met vriendelijke groet,

Team obs Prinses Margrietschool

Informatie rond coronavirus
Voor actuele informatie kunt u de volgende websites raadplegen:
www.rivm.nl/coronavirus
www.ggdfryslan.nl

