Bennekom, 16 maart 2020

Beste ouders/verzorgers,

We maken met elkaar op dit moment een bijzondere situatie mee. We realiseren ons dat er van u als
ouder veel verwacht wordt. Niet alleen op organisatorisch gebied moet er veel geregeld worden,
maar ook zult u net als wij zorgen hebben over de ontstane situatie. Vandaag zijn wij als team bij
elkaar geweest om af te stemmen hoe we het onderwijs voor onze leerlingen de komende weken
vorm zullen gaan geven.
Hieronder een aantal praktische zaken:













De leerkrachten verzorgen voor hun leerlingen wekelijks of voor een langere periode een
lesprogramma in de vorm van een weektaak. Daarop zal per dag worden aangegeven wat de
leerlingen moeten doen en wat er eventueel extra geoefend kan worden.
De benodigde lesmaterialen hiervoor kunt u morgen tussen 08.00 -12.00 uur op komen halen
in het lokaal van uw kind. Denkt u eraan om per kind een tas mee te nemen?
Om het besmettingsrisico zo klein mogelijk te houden wil ik u vragen slechts met een
persoon per gezin te komen. Mocht u echt niet in de gelegenheid zijn om dan te komen dan
kunt u dat aangeven bij de leerkracht van de groep en is er van 16.30-17.00 uur een extra
moment.
Vooralsnog richten wij ons op de vakken rekenen, taal (inclusief spelling) en lezen voor de
leerlingen van de groepen 3 tot en met 8. Het betreft veel herhalings- en oefenstof. In een
later stadium wordt bekeken of en op welke wijze we de leerlingen uitleg kunnen geven over
nieuwe lesstof.
Lezen is altijd al belangrijk. De komende periode is het fijn als er thuis naast de reguliere
opdrachten ook tijd gevonden wordt om te lezen of voor te lezen.
De groepsleerkrachten zijn op werkdagen dagelijks bereikbaar via Social Schools tussen 10:00
en 14:00 uur voor alle vragen. We doen ons best om deze vragen zo snel mogelijk te
beantwoorden.
Elke leerkracht zal 1 x per week contact opnemen (via mail, Social Schools, telefonisch).
Het is fijn als ouders dagelijks kinderen feedback (nakijken) geven op het gemaakte werk.
Heeft u de komende weken opvang nodig voor uw kind en komt u hiervoor in aanmerking
doordat u beiden in de sector werkzaam bent van de cruciale beroepen, wilt u dit dan
voorafgaande aan de opvangdag voor 17.00 uur kenbaar maken bij de directie van de
school? Tussen 08.20 uur en 15.30 uur zal er opvang voor uw kind op school aanwezig zijn,
met uitzondering van de woensdag waarvan de lesdag om 12.00 uur eindigt. Het is de









bedoeling dat uw kind dan de eerder opgehaalde lesmaterialen op die dagen meebrengt
naar school.
Er zullen tussen 08:00 en 16:00 uur altijd minimaal 3 collega’s op school aanwezig zijn.
Tussen deze tijden is Berend ook bereikbaar via het gangbare schoolnummer. Buiten deze
tijden kunt u hem bereiken via Social Schools of de mail.
We zijn ons aan het voorbereiden op een digitale omgeving van Social schools, waarin we de
taken voor leerlingen klaar kunnen zetten en waar we met leerlingen contact kunnen
hebben. Alle leerlingen ontvangen hiervoor een activatiebrief bij de lesmaterialen die
morgen klaar liggen. Deze is nu nog niet actief. Zodra deze gebruikt wordt zullen we dat met
u delen. Mogelijk is dat pas volgende week.
Onze specifieke aandacht gaat naar de leerlingen van groep 8. Zij maken later dit jaar de
Eindtoets. Alle leerlingen uit groep 8 krijgen daarom morgen een Chromebook mee naar huis
zodat zij alle opdrachten goed uit kunnen voeren. We vragen alle ouders om hiervoor een
overeenkomst te tekenen. Het is de bedoeling om deze overeenkomst vanavond al toe te
sturen zodat deze morgen al getekend meegebracht kan worden. Lukt printen niet dan kan
dit ook morgen op school.
Ook de leerlingen die in groep 7 zitten zullen we morgen een Chromebook meegeven tenzij
ze een broer of zus in groep 8 hebben. Ook hiervoor moet een overeenkomst worden
getekend.

We zullen er alles aan doen om er ook in deze bijzondere situatie voor u en uw kind te zijn. Een
goede samenwerking hierin is van groot belang. Dus schroom niet om bij twijfel of vragen contact
met ons op te nemen.
Het allerbeste toegewenst, zorg goed voor elkaar en blijf fit!

Vriendelijke groeten,

Team St.Alexanderschool

