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Beste ouders, verzorgers,
De eerste week van het online thuisonderwijs zit er bijna op. De week begon met inlogproblemen op google
Meet. Het systeem was er niet op berekend. Dat was vervelend, maar overmacht. Gelukkig lijkt dat nu
verholpen te zijn. Het blijft natuurlijk techniek. Even opnieuw inloggen lijkt vaak een oplossing te zijn…
Iedereen doet ontzettend zijn best doet, zowel leerlingen als leerkrachten. We zijn onder indruk hoe de
leerlingen de online lessen (weer) oppakken. Groot compliment!
Ook ben ik trots op het team van school Loevestein, die met ontzettend veel inzet het online les geven weer
hebben opgepakt. We moeten nog even zo door, hou vol!

Aandachtpunten voor het online thuiswerken
Voor een aantal punten vragen we specifieke aandacht.
- Graag een rustige werkplek creëren voor de kinderen
Veel ruis op de achtergrond leidt niet alleen het kind af, maar is ook storend tijdens de instructies.
- Indien het kind in een ruimte met meerdere mensen werkt, dan graag een koptelefoon op of ‘oortjes’ in.
- Tijdens de lessen de camera aan, zodat de leerkracht het kind kan zien.
- De microfoon moet uit.
- We vragen aan de kinderen de eigen werkomgeving in beeld te laten en geen andere achtergrond.
Hierdoor wordt de verbinding slechter en ‘verdwijnt’ het kind met regelmaat in de (tropische) achtergrond.
-Eten en drinken alleen in de pauzes en niet tijdens de lessen.
Het Chromebook en de werkschriften tijdens het eten graag even aan de kant leggen, deze kunnen niet zo
goed tegen kruimels en vocht...

Noodopvang
Er wordt een groot beroep op de noodopvang van school gedaan en we lopen tegen onze grenzen aan.
We vragen met klem ouders, verzorgers de opvang zelf te regelen. Wellicht is er iets mogelijk bij een
klasgenootje? Indien het echt, echt niet lukt, dan staat school er voor. Dit geldt alleen voor ouders,
verzorgers met cruciale beroepen. Deze ouders, verzorgers kunnen een mail sturen naar
directeur@schoolloevestein.nl met daarin het verzoek, naam kind, de groep, de datum, en de tijd dat er
opvang nodig is. Indien de aanvraag gehonoreerd wordt, volgt er altijd een bevestiging via de mail.

Voorsorteren….
Dinsdag 12-01 is er weer een persconferentie van het kabinet. We horen dan of de scholen weer open gaan
op maandag 18-01 of nog langer dicht blijven. We houden ernstig rekening met het laatste scenario…
Voor de planning op school heeft beide scenario’s consequenties voor het afnemen van de Cito-toetsen, de
contactgesprekken, de administratie dag en het meegeven van het rapport. We wachten de persconferentie
af en komen dan met een bijgestelde schoolagenda voor bovengenoemde onderwerpen.

Data januari
ma. 11-1
ma. 18-01
di. 19-01
wo. 20-01
ma. 18-1
ma. 25-01
woe. 3-02

GGD op school voor 5 jarigen (uitnodiging ontvangt u thuis van de GGD)
Eerste dag na de kerstvakantie op school (en wij hopen een week eerder…)
Intekenen voor contactgesprekken op 8, 9, 10 , 11 februari vanaf 18.00 uur (ouders,
verzorgers groep 1 t/m 8) wordt sowieso een nieuwe datum
Start Nationale Voorleesdagen (online?)
GGD op school voor 5 jarigen (uitnodiging ontvangt u thuis van de GGD)
GGD op school voor 5 jarigen (uitnodiging ontvangt u thuis van de GGD)
Administratiedag leerkrachten. Leerlingen zijn vrij. wordt sowieso een nieuwe datum

Met vriendelijke groet, Jeltsje Lieuwes
1

