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Nieuws in Coronatijden:
Inmiddels zitten we alweer in de derde week van afstandsonderwijs. Naar verwachting zullen we dit
nog even moeten volhouden. Ondanks dat het allemaal niet ideaal is, kunnen we toch tevreden zijn
over hoe het gaat. We zijn ontzettend trots op de kinderen en uiteraard ook op alle
ouders/verzorgers, pakes en beppes die thuis voor de goede begeleiding en ondersteuning zorgen!
De druk op de noodopvang neemt toe. Meestal op dinsdag en donderdag vangen we soms 17
leerlingen op. Wanneer het echt niet anders kan, vangen we uw kind graag op. Wel blijft het
noodopvang. Het is voor de leerkrachten een hele uitdaging de kinderen én online onderwijs te
geven én de kinderen in de klas enigszins te begeleiden bij het online onderwijs. Een compliment
aan het team die deze uitdaging zo goed mogelijk probeert in te vullen. Wanneer we met elkaar ons
beste beentje voor blijven zetten, moet het ons lukken ook de komende periode weer door te
komen.
Een aantal aandachtspunten die voor u belangrijk zijn om te weten:


Deze en vorige week stonden de halfjaarlijkse Citotoetsen op het programma. Ook hier heeft
de uitgever al op ingespeeld: het advies is om de leerlingen eerst 2 weken weer naar school
te laten gaan en dan alsnog de citotoetsen af te nemen. Dus als we in het meest gunstige
geval weer open kunnen op maandag 8 februari, dan nemen we de toetsen in week 10 en 11
(maandag 8 t/m vrijdag 19 maart) af. Cito past dan het aantal maanden dat er les is
gegeven op school aan, zodat de resultaten in verhouding weer goed vergeleken kunnen
worden met de eerdere scores van de leerlingen.



Woensdag 27 januari was het de bedoeling om een studiedag met het team te houden,
waarin we de resultaten van de groepen/leerlingen zouden gaan analyseren. Deze studiedag
komt te vervallen. Er is deze dag gewoon online les en noodopvang.



Contactgesprekken zijn verplaatst naar de week van maandag 29 maart t/m donderdag
1 april (na de Cito’s). Voor de leerlingen van groep 8 zijn de gesprekken op maandag
22 en dinsdag 23 maart, dit i.v.m. aanmelding VO.



De leerkrachten vragen deze week aan u feedback over het afstandsonderwijs: “Wat
gaat goed, wat kan beter, wat werkt niet, wat werkt wel, is het aanbod voldoende,
meer of minder?” Met die informatie proberen we het afstandsonderwijs steeds te
verbeteren.



Het rapport delen we op vrijdag 12 februari uit (hopelijk zijn de kinderen weer op
school). Het rapport bevat geen Citogegevens, dat is even niet anders…



Tot slot nog een aantal praktische zaken:
We vragen aan de kinderen om in de pauzes wat te eten en te drinken en niet tijdens
de lessen. Een vriendelijk verzoek het Chromebook en de werkschriften tijdens het eten
even aan de kant leggen in verband met kruimels en drinken.
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Soms hebben we nog te maken met storingen, lastig en frustrerend voor iedereen! In
de bijlage hierover een brief van Heutink.
Bezoekers komen alleen op afspraak op school. Het dragen van een mondkapje is dan
verplicht.
Wilt u gebruik maken van een Chromebook van school, dan kunt u dit via mail
doorgeven aan Roelf via info@ambyld.nl.
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 4 en 5 (25 januari t/m 5 februari)
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!!

Bijlagen:
 Brief Heutink
 Nieuwsbrief bibliotheek januari
Volgende nieuwsbrief:
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 28 januari a.s.
Agenda:
Tot in ieder geval
maandag 8 februari
Maandag 25 januari

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

Met vriendelijke groet, Roelf Grasmeijer
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