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Nieuws in Coronatijden:
Allereerst nog de beste wensen voor 2021 met vooral veel gezondheid!
Hoewel we het natuurlijk heel graag anders hadden gezien, hebben we voor de tweede keer te
maken met een periode van afstandsonderwijs. De meeste kinderen zijn thuis alweer goed aan
de slag gegaan. Complimenten hiervoor. De kinderen kunnen linkjes en filmpjes meerdere
keren afspelen wanneer iets niet helemaal duidelijk is of even stopzetten. Mocht er iets niet
lukken, mail dan of chat met de leerkracht.
Dinsdagavond heeft premier Rutte bekend gemaakt dat de lockdownperiode wordt verlengd
t/m dinsdag 9 februari. De premier heeft ook aangegeven de mogelijkheid te onderzoeken dat
basisscholen en kinderopvang per 25 januari open kunnen. Hopelijk weten we daarover
volgende week meer. Dit zal ook gevolgen hebben voor het afnemen van de CITO ’s en de
rapporten. Mocht uw kind een keer om wat voor reden dan ook geen deel kunnen nemen aan
de digitale lessen, dan kunt u uw kind via de mail van de leerkracht afmelden.
Daarnaast is het vooral ook van belang om tijdens het afstandsonderwijs in te blijven zetten
op het welbevinden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. Kosten wat kost die
moeilijke rekenstrategie aan leren of toch beter een cake bakken en samen nauwkeurig
gewichten afmeten? Zowel onderwijsinhoudelijk als relationeel verantwoord!’
Nog even op een rij:
1. Vanaf 4 januari zijn we gestart met een dagelijks huiswerkprogramma. Elke middag
ontvangt u een mail met het werk voor de volgende dag.
2. Voor vragen/hulp en instructie zijn we vanaf 4 januari dagelijks online via Google Meet:
 08.30 – 08.50 uur groep 6
 08.50 – 09.10 uur groep 5 en groep 7
 09.10 – 09.30 uur groep 3 en groep 8
 09.30 – 09.50 uur groep 4
 Voor groep 1/2 geldt: zie informatie leerkracht groep 1/2.
 Het is ook dagelijks mogelijk om buiten de instructie om contact te zoeken met
de leerkracht van 10.45 tot 11.45 uur via Google Meet. De leerkracht is dan
beschikbaar voor verlengde instructie (individuele) hulp of begeleiding. Schroom
niet om opnieuw in te loggen als iets niet duidelijk is of iets niet begrepen wordt.
 Per mail is de leerkracht gedurende schooltijden ook altijd bereikbaar voor
vragen.
3. Inloggen Google Meet gaat via (zie ook handleiding):
 www.moo.nl
 Gebruikersaccount: voornaam.achternaam@ambyld.nl
 Wachtwoord: Ambyld01 (groep 3 plaatjes)
 Vergadering code: ontvangt u van de leerkracht.
4. Wilt u gebruik maken van een Chromebook van school, dan kunt u dit via mail
doorgeven aan Roelf via info@ambyld.nl. U tekent voor het tijdelijk lenen van een
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Chromebook van school en levert het Chromebook weer in op eerste aanzegging van de
school. Wanneer het Chromebook defect of beschadigd wordt ingeleverd, ontvangt u
een factuur ten hoogte van de aanschafkosten.
5. Noodopvang: Om de verspreiding van het Coronavirus te beperken, zijn we genoodzaakt om
alleen opvang voor een leerling te regelen wanneer één van beide ouders werkzaam is in de
genoemde ‘cruciale’ beroepen (meer informatie: www.rijksoverheid.nl). Wanneer een van de
ouders niet in een van deze beroepen werkzaam is, moet de opvang door ouders zelf
georganiseerd worden. Aanmelden voor de noodopvang van week 3 (18 t/m 22
januari) kan via: info@ambyld.nl. Leerlingen die naar de noodopvang gaan, zijn maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 – 14.30 uur op school en op woensdag en vrijdag
(groep 1 t/m 4) tot 12.00 uur. Zij nemen mee: alle benodigde lesmaterialen, fruit/drinken,
lunch. We merken dat veel ouders/verzorgers in hun eigen kring opvang proberen te
regelen! Onze dank hiervoor!!
6. Als we samenwerken en elkaar helpen, lukt het! Tip: vraag een klasgenootje om mee samen
te werken.
Nieuws van de peuters:
Helaas nog geen “Yes, we mogen weer!” maar “we moeten het (helaas) nog even wat langer
volhouden!” We hopen natuurlijk dat hier snel verandering in komt.
Vanaf volgende week gaan de Nationale Voorleesdagen van start . Het Themaboek “ Coco kan
het!” staat dit jaar centraal. Dit prachtige kijk- leesboek gaat over een
vogeltje dat het nest niet durft te verlaten omdat er overal gevaar op
de loer ligt. Gelukkig helpt mama hem een handje met het leren
vliegen en zelfstandig zijn. Een heel herkenbaar verhaal voor peuters,
ook zij willen “leren”. Leren fietsen, zelf de jas aan trekken, zelf een
broodje smeren en zelf naar de wc, etc. Op you tube staat een
animatiefilmpje ( 4.17 min.) van het verhaal. Erg leuk om samen met
je peuter te bekijken, https:/yuotu.be/LWIC_L1M6I
Als het mee zit kunnen we er straks op school mee aan de slag. Het
boek ligt hier klaar!. Nog even afwachten dus. Maar net als Coco …..
we kunnen dit!
Bijlage:
 Ouderbrief
Volgende nieuwsbrief:
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 21 januari a.s.
Agenda:
Tot in ieder geval
maandag 25 januari
Maandag 25 januari
Dinsdag 26 januari

Afstandsonderwijs i.v.m. Corona
16.15 Uur online MR vergadering.
19.30 Uur online OR vergadering.

Met vriendelijke groet, Roelf Grasmeijer
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