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Lockdown tot 8 februari 2021
Zoals u natuurlijk allemaal weet, zullen de scholen tot zeker 8 februari gesloten blijven. En
net als u hadden wij dat graag anders gezien. Helaas is dat niet zo.
Om aan de oproep gehoor te geven zoveel mogelijk thuis te werken zullen wij de
noodopvang intern wat anders organiseren. Dit zodat wij dagelijks met zo min mogelijk
leerkrachten op school aanwezig zijn, conform maatregelen en afspraken vanuit de overheid.
Dit betekent dat vanaf maandag 25 januari 2021 leerlingen die gebruik maken van de
noodopvang per bouw worden opvangen. (Onderbouw 1,2 middenbouw 3,4, 5 en
bovenbouw 6,7,8).
De leerkrachten die de noodopvang verzorgen, ondersteunen de leerlingen, zodat zij het
werk kunnen maken van de eigen groep. Dit is hetzelfde werk als in het thuiswerkpakket.
Ook de leerlingen met een bijzondere onderwijsbehoefte, die naar school komen op
uitnodiging van de leerkracht, worden in deze groep opgevangen.
Voor deze laatste groep geldt dat zij nog maximaal twee dagdelen naar school kunnen
komen, wederom alleen op uitnodiging van de leerkracht en in overleg met ouders. Als dit
voor uw kind van toepassing is neemt de groepsleerkracht contact met u op om dit af te
stemmen.
Het thuisonderwijs, via Teams, zal worden uitgebreid naar dagelijks een vast moment per
groep. Daarnaast zal de leerkracht via Teams leerlingen uitnodigen voor extra of
andersoortige instructies en/of Teams bijeenkomsten. De leerkrachten stemmen dit met hun
eigen leerlingen en hun ouders per groep af. Via de Parro App hoort u daar meer over.
Eveneens is er gelegenheid voor leerlingen om de leerkracht, via Teams, individueel te
benaderen voor vragen over de leerstof. Ook hier zal de groepsleerkracht, via de Parro App,
laten weten wanneer dit kan.
Concreet betekent dit, dat de noodopvang blijft bestaan voor ouders werkzaam in de vitale
beroepen en dat leerlingen met een bijzondere onderwijsbehoefte, op uitnodiging van de
leerkracht, maximaal nog twee dagdelen op school kunnen komen. Feitelijk verandert er
voor u niet veel. Het online lesaanbod wordt verhoogd en zal dagelijks plaatsvinden voor de
groepen 3 t/m 8.
De leerlingen van groep 1 en 2 zullen twee keer per week voor een online moment, via
Teams, worden uitgenodigd. In de Parroapp zullen de leerkrachten dit met ouders
afstemmen.

Onlineonderwijs.
Het gebeurt wel eens dat leerlingen niet inloggen of niet op tijd inloggen als de instructie via
Teams start. Dat is jammer, dit is ook een moment dat kinderen contact hebben met hun
groep. Het zou fijn zijn als u daar als ouder alert op bent.

Ontwikkeling
In de media wordt er veel gesproken over de onderwijsachterstanden die leerlingen in alle
vormen van het onderwijs oplopen. Dat geldt van peuters tot aan de studenten van de
universiteiten. Wij begrijpen heel goed dat thuis onderwijs verzorgen een behoorlijke opgave
is en veel van u als ouders vraagt. Zeker als u daarnaast ook nog wordt geacht uw eigen
werkzaamheden uit te voeren. Nu de termijn van de lockdown weer verlengd wordt, is dat
zeker pittig.
Samen met u kunnen wij in ieder geval ons uiterste best doen om het onderwijs zo goed
mogelijk te laten verlopen. Dit kan door het schoolwerk te maken, op tijd in te loggen bij de
onlinelessen en bij vragen of moeilijkheden contact op te nemen met de leerkracht. Wij
helpen u en uw kind(eren) graag.
Noodopvang
Zoals u weet kunnen ouders, werkzaam in een vitaal beroep, gebruik maken van de
noodopvang in school. Dagelijks maken daar veel leerlingen gebruik van. Wij zien een
behoorlijke toename van leerlingen dat gebruik maakt van deze opvang. Een vriendelijk
verzoek aan u om alleen van deze opvang gebruik te maken als het echt niet anders
kan!
U kunt uw kind uitsluitend bij de directeur aanmelden voor deze noodopvang.
Dit kan via een telefoontje of appje op nummer 06-36341242.
Ook graag tijdig, minimaal 1 werkdag voorafgaand aan de komst naar school. Dit in
verband met het aantal leerkrachten dat dan op school aanwezig moet zijn om de
noodopvang te verzorgen.
Tevens dient u voor elke nieuwe week van de lockdown een aanvraag in te dienen zodat
wij een actueel rooster kunnen maken.
Bereikbaarheid Annet Hartveld, intern begeleider.
Net als de collega's werkt ook Annet zoveel mogelijk thuis waardoor het lastiger is om elkaar
te bereiken. Wilt u contact met haar om lopende zaken, voortgang en/of zorgen over uw
kind(eren) met haar te bespreken, mail dan naar a.hartveld@aves.nl en zij zal z.s.m. contact
met u opnemen.

Vriendelijke groet
Namens het team,
C. van der Meulen.
Directeur Albert Schweitzerschool.

