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Beste ouders/ verzorgers,
Hierbij ontvangt u van ons weer de tweewekelijkse info. De eerste ven het nieuwe jaar. Een jaar dat we anders dan anders
gestart hebben- online…..daarom is het eigenlijk meer een infobrief die het grootste deel gevuld is met info t.a.v. het
thuisonderwijs. We proberen een helder overzicht te maken van al het nieuws voor u.
Is het nodig, dan wordt de 2-wekelijkse info, een wekelijkse infobrief. We vragen u deze brief wel goed te lezen- er staan
relevante zaken in t.a.v. opvang en ophalen van werk bijvoorbeeld.
Vanuit het team.
Juf Suzanne is gestart in groep 8. Van harte welkom op onze school- we wensen je veel werkplezier! Ze heeft met alle kinderen
even kort gesproken op de dag dat het werk werd opgehaald (4 januari). Langzaam maar
zeker gaat zij nu steeds meer online.
Juf Jamie is ook weer begonnen na haar ouderschapsverlof- zij werkt op donderdag en vrijdag in 1 /2 A. Later komt ook de
woensdag er weer bij. Veel plezier Jamie, fijn dat je er weer bent!
Juf Tilly kreeg op de eerste vakantiedag CORONA; de zware versie ook nog. Ze is nog herstellend van de ziekte en werkt
voorlopig vanuit huis. Haar conditie heeft een flinke knauw gekregen. Ze bouwt haar werk heel langzaam op.
Juf Laura mocht na haar longontsteking weer voor 50% gaan beginnen in groep 1 /2 C. Dat was iets te voortvarend. Zij werkt nu
in kleinere stapjes aan haar volledige herstel. Online werkt zij vanuit huis. Gaat de school weer beginnen, dan zal er naast haar
een invaller gaan werken tot zij weer volledig hersteld is.
Juf Samantha werkt voorlopig wat minder. Juf Quirine vervangt haar op de dagen dat zij niet werkt.
Start schooljaar.
Wat zijn we soepel overgeschakeld naar thuiswerken en online lesgeven! Wat een compliment voor de kinderen, de juffen en de
ouders! Het vraagt weer een hele omschakeling van iedereen! Het is fijn om terug te horen van ouders en kinderen dat het nu
allemaal veel beter en duidelijker gaat. De dagelijkse momenten bij de start en het eind van de dag worden als heel fijn ervaren,
net als de weektaak en de filmpjes met uitleg; altijd handig dit nog eens terug te kijken.
Voor u als ouders blijft het een zeer intensieve periode- naast uw werk ook het schoolwerk begeleiden. Kijk wat haalbaar isloopt u tegen moeilijkheden op, overleg even met de leerkracht- dan wordt er met u gekeken naar wat wel haalbaar is.
Absentie.
We willen u vragen uw kind af te melden als het ziek is, of als het om een legitieme reden echt n dag niet kan werken. Het
onderwijs op afstand is geen vakantie, maar reguliere lestijd. Een kind dat niet online komt, of het werk niet maakt, moeten wij
nu registreren als ongeoorloofd afwezig. Deze maal blijkt leerplicht toe te zien op het verzuim, waar men de vorige maal soepel
omging met de leerplicht doet men dit nu niet. Wij moeten nu dagelijks registreren op absentie en worden daar zelf weer op
gecontroleerd. Vandaar dat wij u vragen om uw kind af te melden bij ziekte of andere zwaarwegende redenen. Dank alvast!
Bereikbaarheid leerkrachten en school.
De leerkrachten zijn bereikbaar op de dagen dat zij werken. Zij geven zelf aan bij u hoe ze het best bereikbaar zijn; via de
telefoon of de mail. Op de dagen dat zij normaliter niet werken, zijn ze ook niet bereikbaar voor vragen.
We willen u ook vragen- echte noodgevallen daargelaten- om na 17.30 uur geen contact meer te zoeken. De juffen hebben dan
ook echt even vrije tijd om bij te komen; de hele dag online lesgeven is erg intensief. Dank voor uw begrip!
Op school zijn er dagelijks mensen aanwezig; dit door de opvang, maar ook voor het lesgeven of het voorbereiden van werk.
Vanaf 8 uur zijn we bereikbaar; na 15.30 uur zijn de meeste collega’s naar huis.
Vanuit de directie zijn we maandag, dinsdag en donderdag een flink deel op school. Verder de hele week bereikbaar via de
mail!
Ophalen nieuw werk.
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 halen vrijdagmiddag tussen 12.00-13.00 uur weer nieuw werk op in school. Voor alle
zekerheid is er weer werk voor 2 weken. We doen het weer op dezelfde manier als de vorige maal; de kinderen van groep 3 t/m
8 gaan de school in via de kleuteringang, halen in de klas hun werk op en gaan via de ingang bij BINK weer naar buiten. Geeft u
uw kind een tas mee? We willen u als ouder vragen om weer buiten te wachten op uw kind en direct te vertrekken als het naar
buiten komt.
Ook de kleuters halen vrijdag tussen 12 en 13 uur hun werk op. Hoe zij hun werk krijgen horen ze van de juf. De kleuters halen
wekelijks een pakketje werk op. De juffen kunnen dan wekelijks even met de kindjes een praatje maken; de kleuters zijn veel
minder online dan de kinderen vanaf groep 3.
Opvang.
U heeft inmiddels gehoord dat de scholen dicht blijven, in ieder geval tot 25 januari, bericht over de openingsdatum volgt nog
vanuit de regering. We verzorgen dus ook tot die tijd de noodopvang. De kinderen die al waren aangemeld blijven we opvangen
voor de komende weken op de dagen dat zij zijn aangemeld.
Omdat er zoveel kinderen aangemeld zijn, is de opvang nogal een hele kluif; er zijn simpel genoeg niet genoeg mensen om op
te vangen. De leerkrachten geven de hele dag les, dus is het aantal mensen dat kan opvangen beperkt. We willen u nogmaals
met klem vragen uw kind alleen aan te melden als het echt niet anders kan en dit ook alleen te doen op de dagen dat u ook
werkt. Mocht u uw kind hebben aangemeld en toch ineens een andere oplossing hebben, laat dit ons weten; wellicht kan een
ander kind die dag dan worden opgevangen.
Vanuit het bestuur ontvangt u vrijdag ook nog een brief hierover.
We wensen u een fijn weekend en blijf gezond! Team Avonturijn.

