Betreft: onderwijs op afstand vanaf 4 januari

Beste ouders en/of verzorgers,
Na de kerstvakantie is uw kind noodgedwongen nog 2 weken thuis. Dit bericht gaat over hoe uw
kind thuis toch kan leren en zich kan blijven ontwikkelen.
Bij het inrichten van ons onderwijs op afstand maken we uiteraard gebruik van onze ervaringen uit
de periode maart-april 2020.

Organisatie onderwijs op afstand – ophalen materialen
Hieronder de belangrijkste algemene zaken, de groepsleerkracht houdt u op de hoogte van de
inhoudelijke kant van het onderwijs.
1. Vooralsnog richten wij ons op de vakken rekenen, taal (inclusief spelling) en lezen voor de
leerlingen van de groepen 3 tot en met 8.
2. Naast online lesstof (bereikbaar via Zuluconnect) gebruiken we ook werkschriften en lesboeken.
De boeken en (werk)schriften zijn nog op school. Daarom verzoeken wij u of uw kind de boeken
maandagmorgen 4 januari 2021 te komen ophalen. Dit betreft de leerlingen van groep 1 t/m 7!
Dat ophalen gebeurt gefaseerd, zodat niet iedereen tegelijk op school komt. In onderstaand
schema kunt u zien wanneer uw kind op school wordt verwacht. U kunt dus per gezin de boeken
ophalen. Dit gebeurt op achternaam in alfabetische volgorde:

09.00 uur: A tot en met G
09.30 uur: H tot en met N
10:00 uur: O tot en met U
10.30 uur: V tot en met Z
Kinderen (zonder gezondheidsklachten) mogen naar binnen om de materialen op te halen,
ouders moeten buiten wachten. Mocht u als ouder alleen komen, dan worden de materialen via
het raam gegeven.
De materialen liggen op de tafels van de leerling klaar. Neem voor het vervoer van de materialen
ook een stevige tas mee.
Als u niet op het genoemde tijdstip langs kunt komen, kunt u maandagmorgen 4 januari
telefonisch contact met de school opnemen (033-2984260) om af te spreken hoe de materialen
bij u thuis komen.

3. Er wordt weer gewerkt met dag- en weektaken. Leerkrachten informeren u via Parro precies
over hoe en wat.
4. Leerkrachten zijn op hun werkdag tussen 10.00 en 14.00 beschikbaar via de chatfunctie van
Parro om vragen te beantwoorden van leerlingen of ouders. Leerkrachten nemen ook 1x per
week telefonisch contact op met ouders en/of leerling om door te spreken hoe het gaat.

Uitlening Chromebooks
In de vorige periode zijn er ook Chromebooks van school uitgeleend aan gezinnen. Dit is opnieuw
mogelijk. Hiervoor dient wel een uitleencontract te worden ondertekend. Mocht u hiervan gebruik
willen maken, laat dit in een mail aan de directie weten (directie@kruisrak.nl). De chromebooks
kunnen vanaf maandag 4 januari worden opgehaald door één van de ouders/verzorgers (dit in
verband met het ter plaatse ondertekenen van het uitleencontract).
Noodopvang kinderen
In de andere bijlage kunt u informatie lezen over hoe kinderopvang geregeld is voor met name
ouders met cruciale beroepen.
Tot slot
Tot zover deze berichtgeving. We zullen ongetwijfeld nog regelmatig contact via mail en app hebben
over deze bijzondere situatie in Nederland.
Voor vragen kunt u mij bereiken via directie@kruisrak.nl of 033-2984260. Een bericht via Parro kan
natuurlijk ook. Inhoudelijke vragen over de lesstof kunt u het beste direct stellen aan de leerkracht
van uw kind(eren).
Met elkaar zetten we de schouders eronder om in deze hectische tijd goed onderwijs te blijven
verzorgen voor uw kind(eren)!
Fijne feestdagen toegewenst, zorg goed voor elkaar en blijf gezond!
Met vriendelijke groeten,
Roelien Reichardt
schoolleider sport obs ‘t Kruisrak

