17. Nieuws

3 januari 2021

Een gezond en gelukkig 2021 gewenst!
We wensen iedereen een mooi, leerzaam,
gezellig, sportief en gezond 2021 toe.
Het jaar begint op school anders dan
álle andere jaren. De komende twee weken
(in ieder geval tot 18 januari) zullen de
kinderen niet op school kunnen zijn. Ook
deze tweede lockdown gaat voorbij…
We vertrouwen erop dat het komende jaar
een heel stuk normaler verloopt!
Periode afstandsonderwijs
Vanaf maandag 4 januari verzorgen we
weer afstandsonderwijs. Op dit moment weten
we dat dit in ieder geval tot 18 januari zo blijft.

U kunt net als in de eerste lock down op maandag 4 januari tussen 9.00 uur en
11.00 uur een pakketje werk voor de kinderen ophalen. Dit is een mix van online
werk en schriftelijk werk, creatieve opdrachten en bewegend leren.
•
•
•

Het pakket van kinderen uit groep 1 t/m 6 wordt door één ouder opgehaald.
Het pakket van de groepen 7 en 8 kunnen door de kinderen zelf worden
opgehaald. Deze kinderen gaan na het ophalen direct weer naar huis.
U komt binnen via de ingang waar uw kind normaal gesproken naar binnen
gaat, u draagt een mondkapje en er is 1 persoon per keer in de klas bij de
leerkracht. Tijdens de vorige lock down periode ging dit heel goed.

Chromebooks en iPads
Kinderen uit groep 3 t/m 8 kunnen een chromebook lenen van school. We
verstrekken deze ook op maandag 4 januari tussen 9 uur en 11 uur in de
middenruimte. Graag alleen als het écht nodig is, we registreren de serienummers.
De kinderen van groep 1 en 2 kunnen een iPad van school lenen. Voor de kleuters
zijn de programma’s via deze iPad te gebruiken. Ook hierbij geldt, alleen als het nodig
is.
Bibliotheekboeken
Ook kunt u voor uw kind(eren) morgen een bibliotheekboek vanuit school lenen. Dit
kan ook in de middenruimte, graag snel kiezen :) Antsje en Felix zijn hiervoor
beschikbaar in de middenruimte.
Online met de juf of meester in groep 3 t/m 8
Iedere schooldag is de juf of meester van uw kind(eren) online te bereiken voor hulp
en ondersteuning bij de verkregen thuiswerkopdrachten. Via social schools geven zij
voor de kinderen uit hoe laat deze online spreekuren beginnen en eindigen. Kinderen
hebben dus iedere dag de gelegenheid om samen met een juf of meester te werken
en dingen te vragen en te vertellen. Bij de kleuters gaat dit wat anders, hier zijn er
ook interactieve momenten en worden er filmpjes gemaakt. U kunt ook voor de
groepen 1 en 2 social schools daarvoor dagelijks raadplegen.
Noodopvang
Wanneer u een cruciaal beroep heeft en geen andere mogelijkheid heeft om de
kinderen onder te brengen, kunt u een beroep doen op de noodopvang van school. U
kan hiervoor mailen of bellen met directeur Felix van Ginkel (0513 - 462 280 /
directeur@basisschooldetreffer.nl). In de eerder gestuurde ouderbrief (via social
schools) vindt u hier alle informatie over. Over de noodopvang van “kwetsbare
kinderen” die om andere redenen baat hebben bij opvang mag u ook mailen of naar
school bellen. Deze aanvragen worden via het gebiedsteam, de school zelf, de
gemeente of zorgaanbieders geregeld. Tot nu toe worden er op dinsdag en
donderdag 5 kinderen op de Treffer opgevangen.
Schoolverpleegkundige
In verband met de lock down moeten de schoolonderzoeken van de 5/6 jarigen
afgelast worden. Sommige ouders hadden hier al een uitnodiging voor gekregen. De
onderzoeken van 8 en 20 januari gaan niet door.
Social Schools
De school en alle leerkrachten communiceren met u via social schools. Het belangrijk
om de zaken die de leerkracht van uw kind(eren) via social schools met u deelt, goed
te lezen. Leerkrachten zijn via hun schoolmailadres, de algemene schooltelefoon, of
via social schools te bereiken. Via de persoonlijke app of mobiele telefoonnummer is
alleen directeur Felix van Ginkel te bereiken, in geval van dringende zaken
(06-54692245). Voor de leerkrachten is hun mobiele telefoon een privé-telefoon en
niet voor werk.
We maken er weer wat goeds van met elkaar!

Tot morgen!
Het team van De Treffer

