Beste ouders/verzorgers,
De eerste schoolweek in het jaar 2021 zit er weer op. Een totaal
andere start dan we een aantal weken geleden hadden gedacht. Ik
wil graag iedereen complimenteren voor zijn of haar flexibiliteit
betreffende de huidige situatie waarin we zitten. Het valt niet mee
om naast ouder ook weer juf of meester te zijn. We beseffen dat
het veel van u als ouders vraagt en zijn u erg dankbaar voor uw
flexibiliteit in deze. Mochten er problemen zijn, neem dan contact
op met de leerkracht of met de directie.
Tevens maak ik u attent op de volgende website:
https://www.coronakrant.nl/2020/03/22/10-tips-om-thuiswerken-met-kinderen-enigszins-mogelijkte-maken.
Vorige week heb ik de ouders verzocht om kritisch te kijken naar de deelname aan de noodopvang
gezien de grote aantallen die zich opgegeven hadden. Wat enorm fijn dat jullie gezocht hebben naar
andere opvangmogelijkheden: dankjewel hiervoor. Op dit moment is het voor de collega’s net te
combineren om zowel fysiek als onlineonderwijs te geven.
Aanstaande dinsdag 12 januari zal duidelijk worden hoelang de scholen nog gesloten moeten
blijven. Natuurlijk hopen we dat de deuren weer open kunnen voor iedereen. We wachten het nog
even af. Succes de komende week, laat het weten wanneer er ondersteuning nodig is. Samen komen
we er wel uit.
AFSPRAKEN VOOR HET GEBRUIK VAN TEAMS
-

Deze omgeving is van en voor school. Dus hier bespreken we alleen alles over school.
We spreken af dat we de groep chat gebruiken voor belangrijke zaken. Weet dat de
leerkracht als beheerder overal inzicht in heeft
Alleen respectvol taalgebruik. Uiteraard geen scheldwoorden of afbeeldingen (gifjes) die niet
gepast zijn.
Vragen over het werk kun je individueel naar de leerkracht sturen.
Wanneer kinderen zich niet aan bovenstaande afspraken houden, wordt contact gezocht met
de ouders.

Mocht het een probleem gaan opleveren dat er binnen het gezin geen digitale device
voorhanden is dan kunt u contact opnemen met de school.

Gebruik van WEBSITE: (weekprogramma)
Op de site zullen van de verschillende vakgebieden ondersteund materiaal te vinden zijn zoals o.a:
•
•
•
•

Weekplanning
Instructies per vakgebied (filmpjes)
Nakijkbladen
Links naar website om extra digitaal te oefenen
enz. , enz.

De links naar deze website zijn:

Groepen 1-2

: https://onderbouw-de-elzen.jimdosite.com/

Groepen 3-4

: https://middenbouwdeelzen.jimdosite.com/

Groepen 5-6

: https://tussenbouwdeelzen.com/

Groepen 7-8

: https://bovenbouwdeelzen.jimdosite.com/

Wat vooral belangrijk is dat de kinderen hun dagritme vast blijven houden en per dag ongeveer 1 uur
met rekenen, 1 uur met taal, 30 minuten lezen en daarnaast ook creatief/kosmisch bezig zijn met
hun werk. Door elke dag op een vast moment contact te zoeken met de kinderen (TEAMS) willen we
er voor o.a. voor zorgen dat de kinderen hun dagritme vast blijven houden. Heb je vragen ….. zoek
gerust contact met de leerkracht van uw kind. Ook de directie is dagelijks bereikbaar.
Oudergesprekken leerlingen groep 2:
Aanstaande woensdag zullen de collega’s van de groepen 1-2 ONLINE voortgangsgesprekken
houden. De portfolio’s van de leerlingen zullen het uitgangspunt zijn voor de gesprekken en we
hopen/verwachten dan ook dat uw kind tijdens het gesprek ook aanwezig is.

Wens ik iedereen een fijn weekend toe, ben zuinig op elkaar !!

Hopende u hiermee momenteel voldoende te hebben geïnformeerd,
Bas Evers
directeur Montessoribasisschool de Elzen

