Samen naar Samenwerking NB9
16 december 2020

Beste ouders,
Helaas onze scholen gaan weer dicht; we gaan weer over naar het online lesgeven.
Gelukkig hebben we al veel geleerd en bereikt in de vorige Lockdown. De Classroom, MEET,
Bingokaarten, weektaken… dit staat allemaal weer online klaar voor uw kind.
In het kader van Samen naar Samenwerking trekken beide teams samen op en delen kennis met
elkaar. Wat wij ook graag willen behouden is de samenwerking tussen ouders-kind en school. De
gouden driehoek; zeer belangrijk voor het welbevinden van onze kinderen!
In oktober hebben alle leerlingen het EHBT (Eerste Hulp Bij Thuiswerken)
meegekregen. Een blad met alle inlogcodes van uw kind. Hierin staat
beschreven hoe uw kind kan inloggen voor zijn/haar werk.
Met het team hebben wij de volgende zaken afgesproken:
Woensdag 17 t/m vrijdag 19 december:
Kinderen maken thuis werk vanuit de Classroom of werk wat de kinderen hebben meegekregen.
Maandag 14 december t/m vrijdag 1 januari:
Kerstvakantie.
Vanaf 4 januari:
Kinderen maken thuis werk vanuit de Classroom en op geregelde tijden via de MEET.

Hoe nu verder?

Wij rekenen erop dat u als ouders/verzorgers zelf voor de opvang van uw kinderen zorgt. Wel
zullen wij en in samenwerking met de kinderopvangorganisaties in de periode van 16 december
t/m 18 december en 4 januari t/m 17 januari 2021 waar nodig noodopvang bieden aan kinderen,
waarvan de ouders werken in de zogenaamde vitale beroepen: zorg, brandweer, politie,
voedselvoorziening, onderwijs.
Op grond van de actuele situatie gaan de volgende maatregelen vanaf woensdag 16 december
in:
● Vanaf morgen gaat het team met elkaar aan de slag om de continuïteit van het onderwijs zo
goed mogelijk te waarborgen en te organiseren, digitaal – op afstand.
● U vangt uw kind(eren) thuis op, tenzij u zelf aan het werk moet, omdat u werkzaam bent in
één van cruciale sectoren. Alleen dan kunt u gebruik maken van de noodopvang.

● Na de kerstvakantie, vanaf 4 januari, zullen wij volledig afstandsonderwijs bieden.

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. Als dat werkelijk niet lukt, dan kan er een beroep worden gedaan op de noodopvang.
‘s Ochtends 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. Geeft u hierbij
ook aan in welk cruciaal beroep u werkzaam bent.
U zult begrijpen dat we de groepen kinderen, die we opvang bieden, zo klein mogelijk moeten
houden.

Devices:

● Net als de eerste lockdown bieden we de mogelijkheid om een device (Chromebook) te
lenen van school, wanneer deze bij u thuis niet aanwezig is. Indien u hiervan gebruik wilt
maken, kunt u dit aangeven door een mail te sturen naar: maaike.wester@skowf.nl
U ontvangt dan een bericht wanneer u de device kunt ophalen. Dit zal donderdag 17 of vrijdag
18 december zijn. Omdat er een overeenkomst ondertekend moet worden, willen wij u vragen de
device als ouder op te halen.
.

Verder

We hebben vandaag bij het kijken van de kerstmusical het kerstgevoel enigszins gevoeld. De
bovenbouw heeft kaarten bij senioren en bij de buren bezorgd. Om 15.15 een kerstgroet en We’ll
MEET again. Wat zullen we de kinderen weer missen!
Wij doen een groot beroep op de medewerking van u als ouders, onze kinderen, het team en
alle betrokkenen. Laten wij samen STERK zijn en onze schouders eronder zetten.
Op afstand en toch dichtbij.
Vriendelijke groet namens team Bonifatius / ´t Ruimteschip
Rein Swart (directeur)
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