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THUISWERKEN DOE JE ZO…………..
Komende maandag kunt u volgens onderstaand schema de nieuwe lespakketten ophalen op
school:
09.00-09.30 uur: A t/m B
09.30-10.00 uur: C t/m F
10.00-10.30 uur: G t/m H
10.30-11.00 uur: I t/m M
11.00-11.30 uur: N t/m S
11.30-12.00 uur: T t/m Z
In de speelzaal van de school staan bakken waar u het pakket van uw kind voorzien van
naam kunt pakken. Het is een flink pakket dat u meekrijgt, dus een stevige plastic tas meenemen is raadzaam.
Om te voorkomen dat er te veel mensen tegelijkertijd op school binnen zijn om de materialen op te halen is er een schema gemaakt. Het kan zijn dat wij u vragen om even buiten te
wachten. Graag 1 persoon die naar binnen gaat om het pakket op te halen. De leerlingen zijn
verdeeld op basis van alfabetische volgorde van achternaam.
In alle pakketten zitten de juiste spullen en een planning.
Het vorige lespakket bestond voornamelijk uit het herhalen van de lesstof.
In het nieuwe pakket gaat er wel nieuwe lesstof aangeboden worden.

Hoe gaan we dit aanpakken?
-Instructie groepen 3 t/m 8
Bij lessen die instructie nodig hebben en bij nieuwe lesstof worden instructiefilmpjes toegevoegd. Deze filmpjes kunnen onbeperkt herhaald worden.
Niet alle lessen hebben instructie nodig, bij sommige vakken is de uitleg bij de opdracht op
papier voldoende.
Daarbij werken de kinderen al een hele poos met de methodes en zijn ze gewend om opdrachten zelf op te starten bij sommige vakken.
-Vragen stellen aan de leerkracht
Uiteraard zijn de leerkrachten beschikbaar voor het stellen van vragen!
Vanaf aanstaande dinsdag 7 april, zijn de leerkrachten van groep 3 t/m 8 iedere schooldag
online om de kinderen te helpen:
- Groep 3:
09.00 – 10.00 en 13.00 – 14.00
Van 09.00-10.00 lezen de leerlingen in kleine groepjes. U ontvangt informatie wanneer
uw kind hiervoor aan de beurt is. Van 13.00-14.00 uur mogen alle leerlingen online.
- Groepen 4/5:
09.30 – 10.30 en 11.30 – 12.30
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Groepen 6/7/8:
10.30 – 11.30 en 14.00 – 15.00
Groepen 1/2: In de kleutergroepen gaan we op woensdag 8 april starten met groepsmomenten via Google Meet. Via de inschrijflijst die vandaag vanaf 16.00 uur in het
Ouderportaal beschikbaar is, kunt u aangeven welke momenten uw kind online kan
gaan met de leerkracht. Graag minimaal 2 momenten aanvinken, aangezien we ieder
kind 2x in de week willen zien. Meer momenten aanvinken mag altijd en maakt voor
ons het indelen eenvoudiger. Op basis van de inschrijvingen maken de leerkrachten
groepjes, zodat we gericht en met kleine groepjes aan de slag kunnen de komende
tijd. U kunt zich inschrijven tot en met maandag 6 april. Vervolgens krijgt u bericht op
welke 2 momenten uw kind aan de beurt is.
Tutor groep 1/2: Vanaf donderdag 16 april zal juffrouw Jeska tussen 13.00-15.00 meet-contacten gaan houden met de tutorleerlingen. De betreffende ouders krijgen hiervoor een extra bericht om deel te nemen.
De Kangoeroekinderen kunnen op de volgende momenten Meeten:
- Groep 3:
Dinsdag
13.45 - 14.30 uur
- Groep 4:
Donderdag 08.45 - 09.30 uur
- Groep 5:
Donderdag 13.00 - 13.45 uur
- Groep 6-7-8: Vrijdag
08.45 - 09.30 uur
Leerlingen kunnen terecht voor een vraag, een praatje of gewoon even om contact te hebben.
Iedere ochtend ontvangt u via het Ouderportaal de ‘Meet link’ voor die dag.
Wij verwachten alle leerlingen iedere dag wel eventjes online aan te treffen.
Omdat leerkrachten ook voor de noodopvang van leerlingen moeten zorgen voor ouders
met een vitaal beroep, kan het zijn dat er een moment tussen zit waarop een leerkracht niet
online kan zijn. Dit wordt dan van tevoren met u gecommuniceerd.
Vanaf woensdag 8 april gaat in de groepen 3 t/m 8 gewerkt worden met Google Classroom
in combinatie met Google Meet. Begin volgende week krijgt u via de Nieuwsbrief informatie
hierover. Met deze twee programma’s kunnen we nog makkelijker online met de leerlingen
werken.
In verband met de privacy van uw kinderen en de leerkrachten dient u de AVG regels in acht
te nemen. Voor meer informatie zie de schoolgids schooljaar 2019/2020 blz. 47 en 48.

BEDANKT
In een extra bijlage bij deze Nieuwsbrief een bedankje voor alle ouder(s)/verzorger(s).
Met vriendelijke groet,
mede namens de collega’s,
Harry Voss, directeur
U krijgt uw nieuwsbrief nu digitaal. Mocht uw e-mailadres wijzigen, dan kunt u dat doorgeven via info@bs-opbouw.nl
Kent u ouders die de nieuwsbrief nog niet digitaal toegestuurd krijgen, vraag hen dan
ook ons snel een e-mail te sturen. Stuur uw mail naar: info@bs-opbouw.nl Voor alle overige vragen en of informatie kunt u dit e-mailadres ook gebruiken.
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