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Beste ouders / verzorgers,
Afgelopen vrijdag ontvingen jullie een brief van de voorzitter van het College van
Bestuur dat de kinderopvang gecentraliseerd wordt.
Voor onze school betekent dat, wanneer ouders met en vitaal beroep echt
noodzakelijk opvang nodig hebben, hun kinderen naar basisschool Holthuizen
gaan. We werken samen met drie basisscholen: Holthuizen, Bonifacius en onze
school. Dat betekent ook dat er niet altijd een leerkracht van onze eigen school
aanwezig is. Het is daarom noodzakelijk om een gegevensformulier in te vullen
als uw kind naar de opvang komt. Op deze manier kunnen de leerkrachten die
opvang verzorgen u altijd bereiken. Als u uw kind aanmeldt, uiterlijk 24 uur van
tevoren (dus voor 8.15 uur op de voorafgaande dag), ontvangt u dit formulier
per mail. U kunt dat ingevuld weer terug sturen. Aanmelden en terugsturen van
het formulier kan naar e.wielens@keender.nl
Basisschool Holthuizen heeft een heleboel ingangen. Deze zijn niet allemaal
geopend. Het kan dus zijn dat u even verder moet lopen om een andere deur te
gebruiken.
Indien een leerkracht de opvang voor de kinderen van deze drie scholen
verzorgt, is het bijna niet mogelijk om vragen van kinderen uit hun eigen groep
te beantwoorden. In dat geval zal het wat langer duren. We vragen hiervoor uw
begrip. Normaal gesproken beantwoorden ze, op de dagen dat ze werken, de
vragen van 8.30 tot 14.15 uur.
De eerste week van onderwijs op afstand / thuisonderwijs is een feit. Het blijkt
dat dit van iedereen veel vraagt. De leerkrachten werken hard om de lessen voor
te bereiden en goed door te geven, filmpjes te maken en vragen te
beantwoorden. Voor u als ouders betekent het kind(eren) begeleiden bij het
schoolwerk, alle informatie die via mail of app binnenkomt lezen en ook nog uw
eigen werkzaamheden uitvoeren. Ik wil dan ook iedereen, nu al, heel erg
bedanken voor de inzet en betrokkenheid! We kunnen dit alleen als we
samenwerken; school, ouders en kinderen.
We beseffen ons goed dat u via allerlei kanalen informatie ontvangt en dat dit tot
onrust en onduidelijkheid kan leiden. Het is voor ons nog zoeken en ervaren op
welke manier we dit het best kunnen laten verlopen.
Op dit moment loopt er een pilot in de groepen 3 en 4/5 over het werken met
Teams uit Office 365. Misschien dat dit een manier is waarbij alle informatie op
één plek komt te staan. De andere groepen werken zolang nog naar

tevredenheid op hun eigen manier. We willen u hierbij met klem vragen om in de
groepsapp alleen vragen te stellen die aan de leerkracht gericht zijn en geen
appjes of filmpjes naar elkaar te sturen. Dat kunt u in uw privé app doen, anders
is het niet meer te overzien.
We zullen ons blijven oriënteren en ontwikkelen in het geven van onderwijs op
afstand en de mogelijkheden die er geboden worden.
De aanbieders van digitale leermaterialen lopen ook tegen problemen aan. Zo
leidt het enorme gebruik van bepaalde sites tot haperingen en storingen. Het
programma Squla in de Klas, dat wij ook gebruiken, heeft daarom de tijden
waarop je op het platform kunt spelen en oefenen aangepast. De nieuwe tijden
gaan maandag 23 maart in en zijn van 10.00 tot 15.00 uur en op woensdag tot
13.00 uur. Hiermee zorgen ze voor een betere spreiding.
Zoals gezegd, wij blijven ontwikkelen en we evalueren tussentijds hoe het gaat.
We houden u hierover zo goed mogelijk op de hoogte.
Mocht u ondanks dat vragen of opmerkingen hebben, dan hoor ik het graag.
Hartelijke groet,
Els Wielens
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