Julianadorp, 14 april 2020
Betreft: Vooruitblik week 4

Beste ouders/ verzorgers,
Hopelijk heeft iedereen, ondanks de beperkingen, ruimte om er met elkaar een fijne vakantie
van te maken. Inmiddels is duidelijk dat de lockdown met 2 weken verlengd wordt. Wij maken
ons dan ook klaar voor week 4 van onderwijs op afstand. In deze brief informeer ik u over de
ontwikkelingen voor volgende week:
•

•

•

•

Voor de kinderen van Nijntje en de groepen 1/2 zal de Yurlspagina worden
gecontinueerd volgende week. Uiteraard weer met nieuwe opdrachten voor de
kinderen (update op maandag en woensdag). Ook bij Gynzy worden er dan nieuwe
spellen opengezet. Drie keer per week krijgen de ouders via de Parro een link met een
(instructie)filmpje van de leerkracht. Daarnaast is er per groep weer een gezamelijk
contactmoment op vrijdag via Zoom en in het begin van de week zullen de leerkrachten
een persoonlijk contactmoment (of in een klein groepje) via Whatsapp organiseren.
Hierover krijgt u nog nader bericht.
De groepen 3 en 4 zijn zich aan het oriënteren op het gebruik van Zoom en Microsoft
Teams en gebruikten al Whatsapp. Zijn bekijken welk middels ze kunnen inzetten om de
groep met elkaar in contact te brengen
De groepen 5 tot en met 8 zullen steeds meer contactmomenten met kleine groepjes
kinderen of een individu inbouwen, zodat kinderen gerichter ondersteund kunnen
worden in de vragen die ze hebben of de zaken die de leerkracht met ze wil bespreken.
Maandag 20 april zult u via Parro weer geïnformeerd worden door de leerkrachten over
het lesprogramma.

Ter herinnering:
•
•

Voor de groepen 3 t/m 8 zal de Symbaloo pagina open staan. De kinderen kunnen
onbeperkt werken uit o.m. Gynzy, Taalzee, Rekentuin, junior Einstein, etc.
Voor de kleuters is Gynzy te gebruiken. Tevens is Yurlspagina aangevuld activiteiten die
in de vakantie gedaan kunnen worden.

Tot slot hoop ik dat we binnenkort meer duidelijkheid krijgen over de mogelijke versoepelingen
en wat deze voor het onderwijs betekenen. Tot die tijd focussen we op het versterken van het
onderwijs op afstand met oog voor het leerproces van het kind.
Ik vertrouw erop u voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben. Blijf thuis en blijf
gezond!
Met vriendelijke groet,
namens het team van de Schroederschool,
Brenda Mom

