Julianadorp, 16 maart 2020
Betreft: morgen starten de digitale lessen
Beste ouders/ verzorgers,
Vandaag hebben we als team hard gewerkt om de lijnen met betrekking tot onderwijs op
afstand met elkaar uit te zetten. We hanteren hier met elkaar een gezamenlijke lijn in die per
bouw nader met elkaar is afgestemd. Hierbij gaan we uit van het gegeven dat de kinderen
minimaal een week thuis zullen zijn, maar wellicht ook langer. Dit bericht gaat over hoe uw kind
thuis toch kan leren en zich kan blijven ontwikkelen.
Allereerst is het prettig wanneer een kind vanaf de computer kan werken aan de opdrachten
die klaargezet zullen worden.
Voor Nijntje en de groepen 1/2:
Voor Nijntje en de groepen 1/2 hebben we een Yurls pagina aangemaakt. Hierop staan diverse
speelse activiteiten die uw kind zelfstandig of samen met een ouder of ander gezinslid kan
doen. Morgen om 8.00 zal de pagina opengesteld worden. U krijgt hiervoor een link
toegestuurd via de Parro.
Voor de groepen 3 t/m 8:
Uw kind heeft zelf de gegevens die nodig zijn om in te loggen. Als u de code niet heeft neemt u
dan contact op met de leerkracht van uw zoon dochter.
De bedoeling is dat u naar de downloadpagina gaat van Symbaloo en deze aanklinkt. Hier
komen elke dag de taken en opdrachten te staan. De tijd die per dag aan opdrachten dient te
worden besteed staat erbij. Dagelijks kan uw kind ca. 2 uur werken aan de opdrachten. We
starten met de kennisvakken. Dit wordt nog uitgebreid met andere vakgebieden. Ook zullen
plusklas activiteiten en RT-opdrachten op een later moment worden toegevoegd. We zoeken
een balans tussen digitale verwerking en doe-opdrachten, zodat leren voor iedereen leuk blijft.
We starten met dagelijks 2 uur thuiswerktijd, omdat we iedereen de gelegenheid willen bieden
rustig in deze nieuwe manier van werken te groeien.
Voor alle groepen geldt dat de nieuwe taken elke dag vanaf 8 uur klaar staan. Dagelijks kunt u
tussen 8 en half 12 contact opnemen om vragen te stellen aan de leerkracht van uw
kind. Dit kan via de mail of via Parro.
Voor iedereen zal onderwijs op afstand even wennen zijn. Als team zijn we op school om elkaar
te ondersteunen en de eerste bevindingen met elkaar uit te wisselen en verder af te stemmen.

Ook voor u als ouder en voor uw kind(eren) zal de situatie even wennen zijn. Pak het serieus
met uw kinderen op en maak het een gezamenlijk proces. Zoek de afstemming met de
leerkracht wanneer dit nodig is, zodat we samen de kinderen een stapje verder kunnen blijven
brengen in hun ontwikkeling. Schroom niet om contact op te nemen. Hieronder
zekerheidshalve nog even de mailadressen van de leerkrachten op een rij:
Nijntje

Ankie Kolen

a.kolen@schroederschool.net

1/2 A

Marjoleine Dijksterhuis

m.dijksterhuis@schroederschool.net

1/2B

Simone van der Linden

s.vanderlinden@schroederschool.net

1/2 C

Liselore Mebele

l.mebele@schroederschool.net

3A

Marjolein van Beijnen

m.vanbeijnen@schroederschool.net

3/4B

Astrid Griffioen

a.dejager@schroederschool.net

Djoeke Giliam

d.giliam@schroederschool.net

4A

Sjoerd Schepel

s.schepel@schroederschool.net

5A

h.hofman@schroederschool.net

5/6B

Hetty Hofman
ma-di
Mieke Hombergen
wo-do-vrij
Annet van der Wolde

6A

Myrthe Keman

m.keman@schroederschool.net

7A

Tim Paap

t.paap@schroederschool.net

7/8B

Minke Arnoldussen

m.arnoldussen@schroederschool.net

8B

Ted Hovelmann

t.hovelmann@schroederschool.net

Plusklas

Jolanda Bijl

j.bijl@schroederschool.net

m.hombergen@schroederschool.net
a.vanderwolde@schroederschool.net

Tot zover onze berichtgeving voor vandaag. Als er weer nieuws is verneemt u dit van ons.
Met vriendelijke groet,
namens het team van de Schroederschool,
Brenda Mom

