NIEUWSBRIEF 13
SCHOOLJAAR 2020 – 2021
28 januari 2021

Nieuws in Coronatijden:
De vierde week van het online lesgeven zit er bijna op. Hopelijk kunnen we 8 februari weer naar
school, maar het kabinet wacht voor een besluit daarover op advies van het OMT. Uit de reacties die
we ontvangen, blijkt dat het afstandsonderwijs best goed gaat. Natuurlijk missen we school
allemaal en dat uit zich bij sommige leerlingen wel eens in wat tegenzin, maar over het algemeen
gaat het goed, gelukkig! Met de leerkracht van uw kind kunt u afstemmen over eventueel extra
werk, daarnaast is er in overleg misschien ook gelegenheid voor individueel contact tussen
leerkracht en leerling. We ontvangen positieve reacties over de regelmaat van instructiemomenten,
beschikbaarheid van leerkrachten en het snel reageren op vragen e.d. We houden vol!
Mocht u voor volgende week geen opvangmogelijkheid hebben, wilt u dit dan tijdig aan ons
doorgeven? Dit met het oog op inroosteren van leerkrachten. De afgelopen 4 weken hebben we
gemiddeld 14% van onze leerlingen in de noodopvang opgevangen. Ter vergelijking, de gemiddelde
noodopvang op Opsterlandse scholen is 10%.
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 5 (1 t/m 5 februari) 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!!

Wilt u gebruik maken van een Chromebook van school, dan kunt u dit via mail doorgeven aan
Roelf via info@ambyld.nl.
Volgende nieuwsbrief:
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 4 februari a.s.
Agenda (planning activiteiten met in achtneming van de coronamaatregelen):
Tot in ieder geval
maandag 8 februari
Maandag 1 februari
Vrijdag 12 februari
Woensdag 17 februari
Maandag 22 t/m vrijdag
26 februari

Afstandsonderwijs i.v.m. Corona
13.00 -17.00 Uur gezondheidsonderzoek groep 3
consultatiebureau Gorredijk GGD Fryslân
Rapport mee groep 3 t/m 8
08.30 Uur online directeurenoverleg
Voorjaarsvakantie

Met vriendelijke groet, Roelf Grasmeijer
O.b.s. 't Ambyld,
Smidte 47,
tel: 0513-463500, www.ambyld.nl,

8407 ER Terwispel,
e-mail: info@ambyld.nl

