Beste ouders/verzorgers,
Vandaag zijn de teams druk bezig geweest met de vormgeving van het thuisonderwijs. Graag
brengen wij u op de hoogte van onze manier van werken voor de periode na de kerstvakantie tot het
einde van de lockdown.

Groep 1 en 2
Groep 1 en 2 krijgen een weekrooster waarop per dag oefeningen staan die thuis gedaan moeten
worden. Op maandag, dinsdag en donderdag zal er rond half 10 een online moment gepland worden
waarbij de klas samen iets gaat leren, waarbij interactie is en de kinderen en de juf elkaar kunnen
zien. Het rooster en de spulletjes die uw kind op deze momenten nodig heeft zullen op tijd met u
gedeeld worden. (Denk bijvoorbeeld aan klei om samen te kleien, of potlood en papier om te
tekenen)

Groep 3 t/m 8
Wij gaan groep 3 t/m 8 van 8.30 uur tot 12.15 uur online lesgeven. Dit doen we via Meet. De
kinderen krijgen les, net als anders, alleen nu zitten ze niet in de klas, maar thuis achter het
Chromebook. Wij verwachten dan ook van de kinderen dat ze uiterlijk om 8.30 uur klaar zitten en de
hele ochtend met ons meedoen. Op deze manier kunnen we de kinderen goed blijven volgen, maar
hopen we u ook te ontlasten. Wij vragen namelijk alleen van u dat u in de gaten houdt of de kinderen
meedoen met de klas en of het Chromebook werkt. Groep 3 t/m 8 heeft om 10.00 uur pauze. Ze
kunnen dan even lekker spelen of naar buiten. Om 10.15 uur worden ze terug op hun plekje
verwacht. Uiteraard hoeven de kinderen niet de hele dag naar een scherm te kijken, maar het
scherm dient wel aanwezig te zijn. Dit is namelijk de manier waarop de leerkracht uw kind van
instructies kan voorzien. Gedurende de ochtend zal er ook in de werkboekjes gewerkt worden, zal er
gelezen worden en af en toe een bewegingsoefening tussendoor, zodat het voor de kinderen goed is
vol te houden. De focus ligt in de ochtend op rekenen, taal, spelling en (begrijpend) lezen.
Tip: Log alvast een keer in op het Chromebook van uw kind in de vakantie, zodat jullie maandag goed
kunnen starten en weten hoe het werkt. Bedenk samen alvast een rustige werkplek en zorg dat het
Chromebook is opgeladen.

Bereikbaarheid leerkrachten
Tussen 8.30 en 12.15 uur zijn de leerkrachten niet bereikbaar, omdat ze dan met de klas bezig zijn.
Van 12.15 uur tot 14.00 uur zijn de leerkrachten bereikbaar voor vragen en opmerkingen, daarna
gaan zij zich focussen op de voorbereiding voor de volgende dag. Wij communiceren enkel via Parro.
Wij willen u vragen om u echt aan deze tijden te houden. Onze teams zijn tijdens de vorige lockdown
op alle momenten van de dag bereikbaar geweest en dit heeft hen extra belast.

Middagen
Wij denken dat het niet wenselijk is om de kinderen de hele dag online onderwijs te geven. De
ochtend zal intensief genoeg zijn. Mocht uw kind toch nog iets willen doen in de middag dan is lezen
altijd goed en een gezelschapsspelletje spelen is ook altijd leerzaam.

Mocht uw kind om bepaalde redenen echt niet mee kunnen doen (bijvoorbeeld ziekte) dan horen wij
dit graag bijtijds. Ook tijdens de lockdown zijn kinderen gewoon leerplichtig.
In het weekend voorafgaand aan de eerste online schooldag ontvangt u nog een berichtje van de
leerkracht via Parro.

Spullen ophalen
Sommige groepen hebben nog niet alles mee naar huis kunnen nemen. Hieronder volgt een schema
van de groepen die nog materialen op school op moeten halen. Ouders mogen hierbij nog steeds niet
mee de school in. Wij willen u vragen om uw kind de school in te laten gaan om de spulletjes op te
halen. U kunt zelf wachten op het schoolplein. Houd rekening met gepaste afstand van andere
volwassenen. U kunt de spullen ophalen op donderdag 17 december tussen 15.00 uur en 16.30 uur.
Juliana
Groep 3 (let op, ook een chromebook)
Groep 5 (enkele leerlingen, u krijgt hierover
bericht in de groep van uw kind)
Groep 7 (enkele leerlingen, u krijgt hierover
bericht in de groep van uw kind)

Kennedy
Groep 3 (let op, ook een chromebook)
Groep 4
Groep 5/6

Het hierop volgende bericht bevat het formulier voor de inschrijving voor de noodopvang na de
kerstvakantie. U kunt hierop reageren tot donderdag 17 december 15.00 uur. De noodopvang is
uitsluitend bedoeld voor ouders met een cruciaal beroep, maar daarbij vragen wij uiteraard van u om
uitsluitend een beroep te doen op de noodopvang als u echt geen andere mogelijkheden heeft.
Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd. Bij vragen kunt u zich richten tot de directie of
de leerkracht van uw kind.
Vriendelijke groeten
Team Juliana – en Kennedyschool

