Samen naar Samenwerking NB11

3 januari 2021

Beste ouders,
Wij wensen jullie een goed, gelukkig, leerzaam en gezond 2021 toe! Wij gaan weer
verder met online lesgeven en hopen dat wij samen sterk staan!
Thuiswerken
Maandag start het thuiswerken. In de Classroom is het werk van uw kind te vinden.
Wij willen waar dit kan, instructie via MEET gaan geven.
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Uw kind zal van 8.30 - 12.00 uur op geregelde tijden instructie krijgen.
‘s Middags kunnen de kinderen zelfstandig verder werken. De leerkracht is op
de achtergrond bereikbaar voor vragen.
De kinderen kunnen hun vragen via Hangout stellen (een van de negen
puntjes van Google) en als u een vraag heeft kunt u die via Parro stellen.
Het rooster met instructie momenten worden gedeeld met uw kind via
Classroom of Parro.
Chromebooks
De Chromebooks die wij gaan uitlenen kunnen maandag vanaf 7.45 uur opgehaald
worden door een volwassenen i.v.m. handtekening. Locatie Bonifatiusschool. (Wij lenen
alleen de Chromebooks uit als u deze heeft aangevraagd bij Maaike!)
Meer informatie of vragen? U kunt een mailtje sturen naar maaike.wester@skowf.nl

Tip
Een aantal ouders heeft informatie over het aanschaffen van een
Chromebook gevraagd.
De prijs van een Chromebook 11 inch varieert tussen de 199 en 250
euro. Eigenlijk zijn alle merken goed werkbaar. Deze hebben alleen geen
touchscreen. Wil je deze wel, dan is de prijs een stukje hoger. Tussen de
200 en 300 euro.
Wij werken op school met Acer en Asus. Beide merken zijn veelvuldig online te
bestellen.
En in tegenstelling tot de vorige Corona periode is het nu ook mogelijk om uw kind te
laten werken op een IPAD.
Noodopvang
Een aantal kinderen van onze scholen gaan naar de noodopvang.
Alle uitgangspunten en afspraken staan in de bijlage NB SnS 10A die 18 december via
Parro naar u is gestuurd.
U zult begrijpen dat we de groepen kinderen, die we opvang bieden, zo klein mogelijk
moeten houden, dit lukt dankzij uw medewerking!
Meer informatie of vragen? U kunt een mailtje sturen naar marinda.mol@skowf.nl
Verder
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, samen zetten wij
de schouders eronder.
Op afstand en toch dichtbij!
Vriendelijke groet namens team Bonifatius / ´t Ruimteschip
Rein Swart (directeur)
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