Aan alle ouders / verzorgers van onze leerlingen

Onderwerp: sluiting vanwege coronavirus

Barneveld, 16 maart 2020

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
U ontvangt u hierbij vandaag de tweede brief met betrekking tot de invulling van het onderwijs op
afstand. De eerste brief die u vanmorgen ontving, was overigens per abuis verkeerd gedateerd.
In deze brief geven wij u de hoofdlijnen weer op welke wijze wij willen proberen het thuisonderwijs
gestalte te geven. Wij beseffen hierbij dat dit voor u een enorme opgave kan zijn. Hoewel het de
opdracht is van de overheid om vormen van afstandsonderwijs gestalte te geven, is het belangrijk dat
het uw draagkracht niet te boven gaat.
Er gelden de volgende hoofdlijnen:
- De leerlingen werken dagelijks aan hun opgedragen taken. Om structuur in de dag te houden
kunt u hiervoor eventueel het hieronder bijgevoegde dagprogramma gebruiken.
- De leerkracht blijft verantwoordelijk voor zijn of haar groep. De leerkracht is dagelijks op
afgesproken tijd telefonisch beschikbaar.1 We raden u aan om alleen te bellen als mailen niet
toereikend wordt geacht. De leerkracht is het aanspreekpunt voor praktische vragen. Voor
overige vragen benadert u de teamleider van de bouw. Zie voor mailadressen de schoolgids.
- Vanaf D.V. morgen 17 maart wordt via de kerktelefoon (schooltelefoon) 2 om 9.00 uur
begonnen met een dagopening door één van de MT-leden. Deze dagelijkse opening bestaat
uit het lezen van een gedeelte uit de Bijbel én het voorlezen van een passend gedeelte,
gevolgd door gespreksvragen die u zelf kunt bespreken met de kinderen. Op maandag en
vrijdag is er een extra stukje voor het jongere kind.
Wij bieden deze dagopeningen aan omdat dit onze gezamenlijke opdracht is én om het
directe gevoel van contact met de leerlingen te onderhouden.
- Voor de kleuters ontvangt u ideeën om wat activiteiten thuis te doen. Voor de groepen 3 en
4 geldt dat er zoveel mogelijk op papier gewerkt wordt. Voor de groepen 5 t/m 8 is dat
zoveel mogelijk digitaal.

1

Bellen tussen 11.00 en 12.00 uur.
Verbinden via http://kerkstream.polcloud.nl:8000/GGINB óf gebruik het telefoonnummer 0342787611. Komt u er niet gelijk in, even geduld betrachten en vervolgens gaat het lukken.
2

-

Alle geplande oudergesprekken gaan de komende weken niet door.

Onderwijs thuis
U krijgt na deze mail van elke leerkracht van uw kind vandaag een mail toegestuurd met de uitleg van
het werk en de overige afspraken.
Het materiaal voor groep 3 en 4 ligt klaar op de tafels van de leerlingen. Dit kan worden opgehaald
door één persoon D.V. dinsdag 17 maart tussen 10.00 uur en 11.00 uur. Graag zelf een tas
meenemen.
Op deze tijd kunt u ook vrijblijvend de ideeën voor de leerlingen van groep 1 afhalen, indien u niet
over een printer beschikt. Deze liggen bij de hoofdingang klaar.
Eventuele opvang
Indien u als ouders werkzaam bent in één van de vitale beroepen, zoals zorg en hulpdiensten en u
geen opvang voor uw kinderen kunt regelen, dan stellen wij ons beschikbaar om te helpen. U kunt
contact opnemen met de administratie. Wilt u bij uw opgave aangeven in welk beroep u werkzaam
bent en op welke momenten opvang nodig is?
Tot slot
Loopt u de komende dagen of weken tegen dingen aan, dan kunt u dit doorgeven aan de leerkracht.
Wij zullen van onze kant dan proberen het systeem verder te verbeteren.
Wij wensen u van harte sterkte in uw verantwoordelijke taak. Let ook op uzelf: draagkracht en
draaglast is belangrijk om in evenwicht te zijn.
Met hartelijke groet, mede namens het team,
W.J. Kole
Directeur-bestuurder

DAGPROGAMMA
Voor 9:00

Wakker worden en opstaan

9:00-9:30

Dagopening

9:30-10:30

Ochtendwandeling

10:30-12:00

Lestijd

12:00
12:30

Lunch
Klusjes doen

13:00-14:00

Stilteperiode

14:00-15:00
15:00-17:00

Huiswerk af maken
Frisse lucht

17:00-18:00
18:00-19:00

Avondeten
Spelletjes

19:30
20:30

Bedtijd
Bedtijd

Ontbijten, aankleden, bed
opmaken, pyjama onder het
kussen leggen.
Meeluisteren met de
schooltelefoon.
Wandeling in de buitenlucht
met z’n allen.
Huiswerk, spelling, rekenen,
sudoku, schrijven etc.
Samen bereiden
Samen afstoffen, tafels en
stoelen schoonmaken,
deurklinken schoonmaken,
opruimen, afval wegbrengen
etc.
Lezen, luisterboeken, dutje
doen, puzzel maken, kleuren
etc.
Buiten spelen, fietsen etc. Wie
wil mag helpen koken.
UNO, monopoly, memory,
kwartet, mens erger je niet
etc.
Bedtijd voor kinderen die zich
goed aan het schema hebben
gehouden en geen ruzie
maken.

