6 april 2020

Nieuwsbrief maandag 6 april
Wat wordt er veel van u, van ons en van de kinderen gevraagd! De teamleden
doen hun uiterste best de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden en hebben
tegelijkertijd ook te maken met hun eigen situatie thuis, net als u. Iedere week
leren we weer een beetje beter omgaan met de situatie. Werken met ZOOM
bijvoorbeeld. We gaan dit middel steeds meer inzetten als instructie-middel.
De kinderen van groep 3-8 raken ook steeds
beter gewend aan het werken in Basispoort.
We proberen de instructie-momenten voor
de kinderen vantevoren aan te geven, zodat
u weet wanneer u online kunt zijn in ZOOM.

Iedere dag, om 9 uur

mail van de leerkracht met uitleg van de
dagtaak

Iedere dag, tussen 9-10 uur

“spreekuur” via de mail. U kunt de leerkracht
ook op andere tijden een mail sturen, zij
beantwoordt deze zo snel mogelijk, in ieder
geval binnen 24 uur.

Iedere dag, tussen 10-11 uur

“spreekuur” via de Whatsapp-groep

Iedere dag, tussen 15-16 uur

telefonisch “spreekuur”. Het telefonisch
spreekuur is bedoeld voor dringende vragen
en/of opmerkingen.

Weektaak
Deze week hebben de leerlingen weer een weektaak ontvangen via de mail.
Lezen, taal en rekenen hebben nog steeds onze prioriteit. Fijn als u ervoor zorgt dat

de kinderen de dagtaken voor deze vakken dagelijks afronden. We willen graag
benadrukken dat de tijdstippen die op de dagplanning staan, slechts een
richtlijn zijn. Kom je er een keer niet aan toe, geen probleem.

Opvang nodig?
In overleg met het bestuur, de gemeente en Ti-ta Kinderopvang is er noodopvang
mogelijk. We willen u vragen, als u volgende week opvang nodig heeft, dit
uiterlijk donderdag 9 april aan mij door te geven.

Nieuwe schoolapp
We hebben een nieuwe schoolapp. In de bijlage kunt u lezen welke
handelingen dit van u vraagt. De oude schoolapp is nog tot 1 april te gebruiken

Nieuws uit groep 3-4
Aanstaande donderdag is officieel de laatste werkdag van juf Maria Slot. Zij zal
in de dagmail voor groep 3-4 een afscheidsstukje schrijven. Helaas kunnen we nu
geen afscheid van haar nemen op de gebruikelijke manier. Dat betekent dat juf Iris
haar werkzaamheden weer gaat oppakken!! Zij zal na de meivakantie weer op
donderdag voor de groep staan ( of zitten, achter de computer..)
En dan het grote nieuws…..dat juf Danielle in verwachting is van haar tweede
kindje!! Lieve Danielle, van harte gefeliciteerd!!

Website
Op de website en onze social-media kunt u veel fotos vinden van alle werkjes
die de kinderen thuis hebben gemaakt!

Met vriendelijke groet namens het gehele team,
Edith Hoegen

