Amstelveen, 17-12-2020
Betreft:

Lockdown dec ‘20 - januari ‘21

Beste ouders,
We hadden het niet verwacht maar toch zijn de basisscholen sinds gister,
16 december, weer gesloten tot 18 januari.
Hieronder een uitleg over het onderwijs op afstand dat we vanaf 4 januari
gaan geven en de noodopvang. Bij deze organisatie hebben we uw input
en die vanuit het team n.a.v. de vorige lockdown kunnen gebruiken, dat is
heel fijn.
Voor deze 3 dagen in december hebben de leerlingen boeken en schriften
en instructie meegekregen. In de Classroom kunnen zij de dagtaken ook
nog terug vinden. Daarna 2 weken kerstvakantie.
Onderwijs op afstand 4 t/m 15 januari
materiaal:

➢ alle boeken en schriften hebben de kinderen mee naar huis
➢ kleuters kunnen op 4 januari, waar gewenst, nog een
printpakketje op school ophalen, de kleuterleerkracht spreekt een
tijd met u af
➢ heeft u niet 2 uur per dag een device beschikbaar met camera en
microfoon voor uw kind? Dan kunt u een chromebook lenen van
school. U kunt deze op 4 januari afhalen en het contract tekenen.
In de bijlage stuur ik het te gebruiken contract mee, dan kunt u dat
vast lezen en eventueel ook al invullen. Wij hebben op school ook
een stapeltje liggen. Kunt u per ommegaande laten weten als u hier
gebruik van wilt maken? Dan kunnen wij dit stroomlijnen.
werkwijze:
➢ op zondag voor de werkweek om 12:00 uur zullen de weektaken op
de Classroom geplaatst worden. Zo kan ieder voorbereid de
werkweek beginnen.
➢ Alle werk communicatie gaat via de Classroom per klas. Hierin
kunnen de kinderen (of u) ook een privé chatbericht naar de
leerkracht sturen. Of materiaal / foto uploaden.
➢ Voor korte, snelle berichten aan u zal de leerkracht de Parro app
gebruiken. U kunt hier niet op antwoorden.
➢ De groepen 3-8 hebben een ochtend MEET, hierin zal de planning
voor de dag worden doorgesproken en instructie worden gegeven.
Waar nodig kan de leerkracht ook nog een middag MEET inplannen
met bijvoorbeeld een gedeelte van de groep.
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➢ Feedback / nakijken, dit doet de leerkracht ook via de
MEET met de kinderen.
➢ de werktijden van leerkrachten zijn op hun werkdag:
8:15 16:15 uur, op die tijden zijn zij beschikbaar voor de
groep. Niet in de avond, vakantie of weekend. Heel
belangrijk daar rekening mee te houden en dus ook niet op
andere tijdstippen te mailen of contact te zoeken. We
houden graag iedereen gezond!
➢ Hieronder ziet u de planning. Voor de gezinnen met
meer kinderen in dezelfde bouw zal een 2e device
nodig zijn.
U kunt daarvoor een chromebook lenen op school.
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➢ We verwachten alle kinderen in de ochtend MEET, is uw kind daar
niet? Dan maken wij ons zorgen en zoeken we contact. Is uw kind
ziek? Dan graag een mailtje naar de leerkracht.
➢ Omdat wij ook noodopvang bieden en daar heel veel gebruik van
wordt gemaakt, moeten wij leerkrachten in roulerend schema
daarvoor inzetten. Dat betekent dat de groep van betreffende
leerkracht op die dag geen thuisonderwijs van de leerkracht kan
ontvangen. De leerkracht zal in de Classroom of via Parro app laten
weten op welke dag dit aan de orde is.
noodopvang
We zitten in een lockdown. Dat heeft enorme consequenties en impact.
Uw kinderen zijn thuis, dat betekent dat u bijna niet meer aan uw eigen
werk toekomt, en dat is ingrijpend.
Wij moeten ons nu aan deze regels houden. Alleen voor de vitale
beroepen wordt nu een uitzondering gemaakt, de kinderen van deze
ouders kunnen gebruik maken van noodopvang als het echt niet anders
kan.
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Als de andere ouder geen vitaal beroep heeft, geldt
uiteraard het dringende verzoek dat deze ouder de opvang
van eigen kinderen op zich neemt. Dat betekent dat die
ouder niet/ moeilijk aan eigen werk toekomt. Ook dat is
ingrijpend maar geldt nu dus voor alle ouders. Het beroep
dat nu op onze noodopvang wordt gedaan is heel groot.
Waar zo klein mogelijk de bedoeling is voor ieders
veiligheid.
We willen u dan ook echt dringend verzoeken hier alleen in “nood” een
beroep op te doen, vanwege vitaal beroep en geen andere mogelijkheden.
School moet hier leerkrachten voor oproepen geen gehoor te geven aan
het landelijk geldend devies: “thuiswerken”.
Maar toch naar school te komen en in een groep te werken. Dit betreft
opvang, geen school en de klas van betreffende leerkracht kan op die
dagen dus geen thuisonderwijs van de leerkracht ontvangen. Wij zetten
hier roulerend leerkrachten voor in.
tot slot
Wij wensen u een goede vakantie toe. Iedereen is wel toe aan wat
ontspanning en frisse lucht. De vakantie zal er anders uitzien dan andere
jaren. We hopen dat u er met elkaar van kunt genieten, gezond blijft en
een goede start maakt in 2021.
Wij missen de kinderen nu al en hopen hen, zo snel als verantwoord is,
weer te zien.
Hartelijke groet,
Francesca Deenik, dir.
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