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18 december 2020

Beste ouders,
Graag willen wij u voor de vakantie het volgende met u delen:

Thuiswerken

Na de kerstvakantie gaan we verder met thuiswerken. De leerkracht van uw kind laat via Parro
weten hoe dit gaat verlopen of uw kind weet zelf de weg al naar Classroom te vinden.
Weet u het nog?
● Uw kind logt in bij Google met zijn/haar mailadres en wachtwoord (zie EHBT)
● Gaat naar de 9 puntjes rechtsboven
● Klikt op Classroom- en zijn/haar groep
● Klikt op de link die bovenaan staat om in MEET te komen.

Google

Classroom

MEET

Wij willen de weken na de kerstvakantie, waar dit kan, ook instructie via MEET gaan geven. Uw
kind zal van 8.30 - 12.00 uur op geregelde tijden instructie voor o.a. rekenen en spelling krijgen.
‘s Middags kunnen de kinderen zelfstandig verder werken. Het rooster met instructie momenten
worden gedeeld met uw kind via Classroom of Parro.

Devices.

Wij krijgen ontzettend veel aanvragen voor Devices binnen. Op dit moment zijn we bezig om te
kijken of we aan al deze verzoeken kunnen voldoen. Wij kunnen niet meer dan 1 device per
gezin uitlenen. Graag geven wij u nog een tip; in tegenstelling tot de vorige Corona periode is
het nu ook mogelijk om uw kind te laten werken op een IPAD.
Maandag 4 januari vindt vanaf 8 uur de uitgifte van devices op de Bonifatius plaats. Volwassenen
kunnen deze ophalen ivm handtekening.
Meer informatie of vragen? U kunt een mailtje sturen naar maaike.wester@skowf.nl

Noodopvang

Het uitgangspunt is dat ouders in een cruciale beroepsgroep kunnen blijven werken. Als in
een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te
vangen. NETWERK Als dat werkelijk niet lukt, dan kan er een beroep worden gedaan op de
noodopvang.
‘s Ochtends is de locatie Bonifatiusschool en ‘s middags hebben we een samenwerking met
JimpyPlay. Zij halen de kinderen op en brengen ze naar hun opvang op de Weijver.
Kunt de opvang van uw kind(eren) niet zelf organiseren, dan kunt u een mail sturen naar:
marinda.mol@skowf.nl
Geeft u hierbij de naam van uw kind aan en de dagen dat u opvang nodig heeft en in welk
cruciaal beroep u werkzaam bent. U zult begrijpen dat we de groepen kinderen, die we opvang
bieden, zo klein mogelijk moeten houden.
De extra ondersteuning voor sommige leerlingen proberen we zoveel mogelijk door te zetten,
zodat de leerlingen de aansluiting kunnen maken die passend is.

Verder

Wij hopen dat wij langs deze weg voldoende te hebben
geïnformeerd. Neem bij vragen vooral contact op met de leerkracht
van uw kind of met ons; samen zijn we sterk!
Wij willen u heel veel succes wensen de komende
periode.
Op afstand en toch dichtbij!
Vriendelijke groet namens team Bonifatius / ´t Ruimteschip
Rein Swart (directeur)
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