Nieuwsbrief thuisonderwijs 24-03-2020
Geachte ouders en verzorgers,
In de groepen 1 en 2 werken de leerlingen vanaf deze week met een eigen taakbrief. Het aanbod is
uitgebreid met Squla. Gebruikersnaam en wachtwoorden zijn gedeeld via Social Schools.
De leerkrachten van groep 1 en 2 maken nog elke morgen een begroetingsfilmpje en plaatsen deze
om 9.00 uur op Social Schools. Jasper Bos experimenteert met Classroom, samen met 24 ouders,
fantastisch! Donderdagmiddag gaan we de ervaringen met de onderbouwleerkrachten delen en gaan
we samen bekijken wat in de groepen 1 en 2 willen en kunnen inzetten. U hoort van ons!
Vandaag de tweede dag lesgeven met Meet in de groepen 3 t/m 8. We zijn best heel tevreden hoe
het gaat. We zijn tenslotte nog maar net bezig! Net als op school, vraagt ook het lesgeven met Meet
om afspraken en regels. We hopen dat iedereen zich aan onderstaande regels wil houden en vragen
aan ouders en verzorgers om hier op toe te zien. Alvast bedankt!
-Inloggen vanaf 8.50 uur en niet eerder.
Het is belangrijk dat de leerkracht de regie functie in Meet heeft. We zien nu dat een aantal kinderen
al heel vroeg zijn ingelogd en dan lukt dat niet. Vandaar deze starttijd.
-Na het inloggen, zetten alle leerlingen de microfoon uit.
De ruis op de achtergrond in de huiskamers is namelijk erg lastig bij het geven van instructies. Voor de
leerlingen is het fijn dat ze een koptelefoon of ‘oortjes’ hebben, zodat zij zich kunnen concentreren op
de instructies en op het te maken werk.
-Net als in de klas verwachten we tijdens de Meetsessie een leerhouding en een luisterhouding
Tijdens de Meetsessie van 9.00-12.00 uur verwachten we dat de leerlingen van groep 3 t/m 8 alleen
het schoolwerk voor zich hebben. Andere speeltjes en storende factoren graag bewaren voor na de
sessie. De leerkracht geeft net als in de klas beurten we verwachten dan, net als op school, een
luisterhouding. Er doorheen praten is op school storend en bij Meet ook.
-We verwachten alle leerlingen van groep 3 t/m 8 van 9.00-12.00 uur online in Meet
Inloggen vanaf 8.50 uur en pas ‘vertrekken’ als de leerkracht dit aangeeft. Bij ziekte graag afmelden
via Social Schools. Ouders van leerlingen die niet aanwezig zijn zonder afmelding worden gebeld.
Lukt het niet met inloggen? Bel dan naar school, dan zoeken we om een oplossing.
-En tot slot willen we de leerlingen vragen om niet te eten en te drinken boven het toetsenbord
van het Chromebook. Deze kan niet zo goed tegen kruimels en vocht…
We wensen iedereen morgen weer heel veel succes tijdens het thuis-werken!

Kindcentrum Loevestein noodlocatie kinderopvang
De kinderopvang van Loevestein (Kinderwoud) ie één van de noodlocaties voor de opvang van
kinderen van ouders met een vitaal beroep. De opvang is van 7.00-tot 19.00 uur open (aanmelden
via planning@kinderwoud.nl of telefonisch 0513-610825). Het schoolplein van KC Loevestein is
zolang de Corona crisis duurt en de scholen gesloten zijn, alleen toegankelijk voor de kinderen van de
opvang. We rekenen op ieders begrip.

Nog een tip die we binnen kregen via de mail en u niet willen onthouden:
Dagelijks biedt KRO-NCRV samen met NPO Zapp de liveshow Zapplive Extra. Deze liveshow dient als
nationale huiskamer waar kinderen hun vragen kunnen stellen en les krijgen van experts.
Het live-programma haakt aan bij educatieve Zapp-programma’s die gaan over onder
andere biologie (de Smerige Quiz, EO), wetenschap (Willem Wever, KRO-NCRV) en natuur (Freeks
Wilde Wereld, VPRO). Tijdens de uitzending komen deskundigen middels videoverbindingen aan het
woord. Kinderen kunnen hun vragen stellen via de site.
Zapplive Extra, elke werkdag van 13.00 tot 15.30 uur bij KRO-NCRV op NPO Zapp

