Beste ouder(s), verzorger(s),
Zoals we al verwacht hadden, is gisteren in de persconferentie aangegeven dat we nog langer
gesloten zullen blijven.
We zijn met het team bezig geweest om het onderwijs op afstand toch anders te gaan organiseren.
Dit omdat we merken dat veel kinderen en ouders het prettig vinden om op een vast moment online
te zijn en instructie te krijgen en we hier invulling aan willen geven. Ook voor de leerkracht is het
prettig om alle leerlingen goed in beeld te krijgen/houden. Een ander voordeel is dat de kinderen in
de noodopvang tegelijkertijd de instructie op school kunnen volgen en hiervoor geen extra inzet van
leerkrachten nodig is.
Om op deze manier instructie te kunnen geven, is het echter wel nodig dat er een laptop/tablet/Ipad/chromebook aanwezig is om de leerkracht te kunnen zien en horen.
De verwerking kan zowel op papier als online plaatsvinden. Wanneer u een nieuwe aanvraag doet
voor het lenen van een chromebook, gaan wij er echt vanuit dat er thuis geen andere devices zijn
waarop uw kind de lessen kan volgen. De voorraad is helaas niet oneindig. Hiervoor kunt u contact
opnemen met Jolanda (directie@dekeikamp.nl).
In de praktijk is het volgende voor u van belang:
We starten de ochtenden op vaste momenten, volgens onderstaand schema. De online lessen
worden verzorgd door de leerkrachten en eindigen om 11:00 uur. Er zijn verschillende
startmomenten, om het voor meerdere kinderen uit één gezin, makkelijker te maken. Het gaat dan
om de basisvakken rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen.
Wij verwachten dat alle kinderen aanwezig zijn.
De groepen 3/4 starten om 8:30 uur en eindigen om 11:00 uur
De groepen 5/6 starten om 8:40 uur en eindigen om 11:00 uur
De groepen 7/8 starten om 8:50 uur en eindigen om 11:00 uur
U ontvangt de mail (van de leerkracht van uw kind) met alle benodigde, specifieke informatie, zodat
uw kind vanaf donderdag 14 januari de lessen op afstand kan volgen.
Voor de groepen 1/2 geldt dat er tussen 11:00 uur en 12:00 uur online afgesproken gaat worden
met de kinderen. In deze tijd worden er online activiteiten georganiseerd door de leerkracht, waarbij
we de leerlingen allemaal verwachten. De online lessen, van de groepen 3 t/m 8 zijn om 11:00 uur
afgelopen en daarom heeft u voor deze online lessen voor groep 1/2 dus geen extra chromebook
nodig.
Mocht er onverhoopt iets niet lukken, geef het aan! De leerkracht neemt contact met u op om
samen naar een oplossing te zoeken.
Met vriendelijke groet,
namens het team
Jolanda Zuurmond.

