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Nieuwsbrief 14-01-2020 De Pionier
Een extra nieuwsbrief in verband met de verlenging van de lockdown.
Het laatste nieuws!
Lockdown; hoe gaat het nu?
Inmiddels hebben we alweer 1,5 week achter de rug met de online lessen. We zijn er trots
op hoe goed alle kinderen, (groot)ouders, verzorgers en leerkrachten online aan het werk
zijn!
Het lesrooster wordt gevolgd en dankzij onze onlineprogramma’s hebben we ook goed zicht
op het maken van de opdrachten & de resultaten.
Uiteraard hebben de juffen ook los van de instructie contact met (groepjes) leerlingen zodat
ze vragen kunnen stellen of kunnen laten weten hoe het met ze gaat.
In de noodopvang ontvangen we dagelijks een aardige groep leerlingen uit alle klassen.
Het is nog een hele kunst om te zorgen dat er collega’s zijn die toezicht kunnen houden van
8.30-14.30 uur naast het online lesgeven.
Tijdens deze opvang volgen de kinderen volgens het rooster online de lessen en gaan ze
daarna aan het werk. Zij hebben dus, net als de kinderen thuis, online contact met hun juf
die meestal vanuit huis lesgeeft. Elke dag zijn er collega’s aan de beurt om toezicht te
houden, maar tegelijkertijd moeten de meesten van hen online lesgeven. Gelukkig hebben
we ook teamleden die inspringen bij de noodopvang zodat er elke dag toezicht is.
Hoe gaat het verder?
Voor komende week ontvangen de leerlingen weer de weektaken via Parro, aangevuld met
extra opdrachten. De leerkracht laat ook steeds weten wat daarbij de bedoeling is en
wanneer het klaar moet zijn.
Voor sommige groepen moet er weer werk worden opgehaald op school en daar hebben we
een ‘ophaalmoment’ voor afgesproken, namelijk komende vrijdag 15 januari na 12 uur. De
leerkracht van uw zoon of dochter laat u weten of & wanneer er werk opgehaald moet
worden.
Voor in de agenda:

Studiedag 3 februari
Op woensdag 3 februari is er weer een studiedag op
school, waar bij alle leerlingen vrij zijn en het team aan de
slag gaat met diverse onderwerpen.
Mocht de school nog dicht zijn vanwege de Lockdown, dan
is er op die dag ook geen noodopvang.
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