Kwadendamme 15-1-2021
Beste ouders / verzorgers,
Na de persconferentie van afgelopen dinsdag is het thuisonderwijs voor het basisonderwijs in ieder
geval met 1 week verlengd. In de loop van volgende week zal er meer duidelijkheid zijn over het
vervolg hiervan.
De eerste 2 weken van het online onderwijs zitten erop. Het is fijn dat alle leerlingen iedere ochtend
klaar zitten om de lessen te volgen. Over het algemeen kunnen we zeggen dat alles redelijk naar
wens verloopt. Wel hebben we regelmatig te maken met problemen in de Google Meet. Soms
worden leerlingen uit de meet gezet en laat de camera in groep 5/6 ons af en toe even in de steek.
Als het goed is wordt dit probleem vanmiddag door de leverancier opgelost.
We zijn deze week ook gestart met de Google meet voor groep 1/2. Het eenvoudigste is dan om in te
loggen via Appspot van Cloudwise met de inlognaam en wachtwoord van uw kind. Dan gaat u naar
Classroom en klikt de link aan die daar staat voor groep 1/2. Via deze inlog is de ervaring dat dit beter
werkt dan direct op de link klikken die via de mail of Parro is verstuurd.
Lezen is en blijft belangrijk!
De meeste kinderen lezen van 8:30-8:50. Boeken kunnen maandagochtend worden omgeruild.
Maandag 18 januari is er weer een ophaal- en inlevermoment gepland:
8:15-8:30 uur: Ophaal- inlevermoment groep 5/6 en 7/8
8:30-8:45 uur: Ophaal- inlevermoment groep 3/4

Noodopvang
Ook de kinderopvang blijft voorlopig gesloten tot en met 22 januari.
Tijdens de lockdown bieden we samen met KIBEO noodopvang. Dit doen we voor kinderen
van wie de aanwezige ouders in vitale beroepen werken én niet zelf voor opvang kunnen
zorgen. Daarnaast nodigen wij mogelijk als school een aantal kinderen uit op school te
komen werken, om uiteenlopende redenen.
Hoe gaat dit in zijn werk?
● VSO: de noodopvang tijdens de VSO tussen 7:30 -8:30 is onder
verantwoordelijkheid van de KIBEO. Aanmelden voor noodopvang kan bij de
KIBEO.
● Tijdens schooltijd: aanmelden voor noodopvang tussen 8:30 - 15:00 kan bij mij. U
kunt mij een Parro bericht sturen, mailen of telefonisch contact zoeken. De
noodopvang onder schooltijd is onder verantwoordelijkheid van de school. We
werken hierbij samen met pedagogisch medewerkers van KIBEO.
● BSO: de noodopvang tijdens de BSO tussen 15:00 - 18:00 is onder
verantwoordelijkheid van KIBEO. Aanmelden voor noodopvang kan bij KIBEO.
Mocht u verder vragen hebben, dan horen wij die natuurlijk graag van u.
Met vriendelijke groet namens het team,

Ivo Collet

