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THUISWERKEN DOE JE ZO…………..
GOOGLE CLASSROOM VOORTGANG
In groep 3 t/m 8 is vanaf woensdag 8 april Google Classroom in gebruik genomen. Dit is een
aanvulling op Google Meet. Google Classroom is een online omgeving waarin aanvullende
informatie te vinden is over het lespakket. U kunt bijvoorbeeld denken aan instructievideo’s.
Ook wordt daar dagelijks de Google Meet link gedeeld zodat de kinderen zelfstandig kunnen
inloggen.
Op deze manier zorgen we ervoor dat er één duidelijke online plek is waarin u samen met
uw kind(eren) alle informatie kunt vinden.
U heeft afgelopen maandag via het Ouderportaal een bericht met uitleg, inloggegevens en
een instructievideo over het aanmelden voor Google Classroom ontvangen.
Vandaag en volgende week dinsdag en woensdag worden de Google Meet links en de instructievideo’s zowel via het Ouderportaal als via Google Classroom gedeeld. Vanaf volgende
donderdag worden deze enkel gedeeld via Google Classroom. Mocht u zich nog niet hebben
aangemeld, doet u dit dan zo snel mogelijk.
Google Classroom is voor u, maar ook voor ons, nieuw. Het programma biedt veel mogelijkheden. Daarom hebben we ervoor gekozen dit programma in stapjes in gebruik te nemen.
Via Google Classroom is het bv. ook mogelijk om opdrachten in te leveren bij de leerkracht.
Om hiermee te oefenen gaan leerkrachten van de groepen 4 t/m 8 digitaal leuke opdrachten/ challenges/ raadsels uitzetten en kinderen vragen daarop te reageren. Via “schoolwerk”
in Google Classroom kunnen leerlingen dit dan inleveren. Tijdens de Meet geven de leerkrachten uitleg hierover.
Als u foto’s of andere zaken deelt via Google Classroom “updates”, is dit voor iedereen in de
klas te zien. Deelt u foto’s of andere zaken via “schoolwerk” is dit alleen zichtbaar voor de
eigen leerkracht(en) van de groep.
De kinderen blijven dus werken met het lespakket, maar er is aanvullende informatie te vinden op Google Classroom. Mocht u nog vragen hebben of hulp nodig hebben bij het aanmelden voor Google Classroom, dan kunt u terecht bij de groepsleerkracht(en) van uw kind.
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MEIVAKANTIE EN OPVANGMOGELIJKHEID
In een extra bijlage bij deze Nieuwsbrief nieuws over de meivakantie en opvangmogelijkheid.

INFORMATIE OMTRENT SCHOOLMELK
Van onze leverancier van schoolmelk ontvingen wij het volgende bericht:
Zoals bij u bekend is, heeft de Nederlandse regering aangekondigd dat scholen in ieder geval
t/m de meivakantie gesloten zullen blijven in verband met het Corona virus. Mochten de
scholen hierna weer opengaan, dan zullen wij weer starten met het leveren van Schoolmelk.
Dit zal op zijn vroegst in week 20 (week van 11 mei) zijn.
Logischerwijs hoeven abonneehouders niet te betalen voor de pakjes melk die in deze periode niet geleverd kunnen worden. Zodra bekend is wanneer de scholen weer opengaan, zal
per abonneehouder worden bekeken wat het overschot aan betaling is. Dit zal worden teruggestort op hun rekening, of in mindering worden gebracht op het bedrag wat diegene
nog moet voldoen. Wij hebben de ouders/abonneehouders hierover geïnformeerd.
Zodra er bekend wordt gemaakt dat de scholen weer opengaan, zullen we u informeren over
het hervatten van de leveringen Schoolmelk.
We wensen u allen gezondheid en veel succes toe de komende tijd!

LEUKE NATUURACTIVITEIT

Met vriendelijke groet,
en mede namens de collega’s,
fijne Paasdagen,
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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