Corona
WEEK 2.2

IN DEZE BRIEF
PG. 1
Opvang en onderwijs op afstand

PG. 2
Goed om te weten

Compliment aan alle kinderen en ouders/verzorgers.
Wat hebben en doen jullie het goed thuis!

OPVANG EN ONDERWIJS OP AFSTAND
We hadden het al enigszins voorzien. We hebben op momenten veel kinderen in de school. Wij kunnen de
aanwezigheid van elk kind voor onszelf verantwoorden. Meer dan 60% van onze leerlingen heeft volgens
de huidige richtlijnen op enig moment recht op noodopvang omdat 1 van beide ouders werkt in een cruciaal
beroep. We voelen daarom wel de noodzaak om opnieuw naar onze criteria “kwetsbare kinderen” te kijken. Na
de volgende persconferentie op 12 januari gaan we kijken of we hier actie op moeten ondernemen. Wanneer u
noodopvang nodig heeft kunt u dit aanvragen via directie.nicolaas@catent.nl.
We proberen onze tijd zo effectief mogelijk te gebruiken. Wij vinden de gezamenlijke instructiemomenten en
groepsmomenten erg belangrijk en verwachten dan ook dat alle kinderen aanwezig zijn. We bieden nieuwe
leerstof aan. Wanneer het echt niet gaat lukken voor uw kind om op een moment in te bellen of om bij de
instructie aanwezig te zijn wilt u dit dan doorgeven via de mail aan de leraar van uw kind? Wij kunnen deze tijd
dan gebruiken om met andere kinderen extra in te bellen om samen te lezen of om extra instructie te geven. We
horen van steeds meer kinderen dat ze hier behoefte aan hebben.
We horen en zien dat alle kinderen het goed hebben thuis. Van ouders/verzorgers die we spreken krijgen we
terug dat het thuisonderwijs een uitdaging is, maar dat het groepsmoment op elke ochtend als zeer prettig wordt
ervaren. De kinderen missen elkaar enorm en vinden het daarom leuk om elkaar te zien en te spreken. We
ervaren zelf dat de kinderen al heel handig zijn met de chromebook en de mogelijkheden die MOO biedt. De
kinderen kunnen prima zelf inloggen en inbellen. Het is dan ook goed dat kinderen hun eigen gebruikersnaam
en wachtwoord weten! De kinderen van groep 4 t/m 8 weten hoe de chatfunctie in Hangouts werkt. Zo kunnen
zij vragen stellen aan elkaar en wanneer dit nog nodig is aan de juf/meester. De kinderen mogen deze functie
ook ’s middags gebruiken om met elkaar te kletsen.
Wanneer u tips en/of tops heeft gericht op het onderwijs op afstand horen wij ze graag!
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Goed om te weten
KLASBORDPAGINA VAN DE SINT NICOLAAS
Op dit moment heeft elke groep een eigen klasbord pagina waarop we u laten zien waar we mee bezig zijn. Ook
delen we via die weg het schoolfruit aanbod en andere schoolse zaken. Om te voorkomen dat sommige ouders
daardoor soms 3x hetzelfde klasbord bericht krijgen maken wij een klasbordpagina van de school aan. U hoeft
hiervoor geen actie te ondernemen.
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