Infoblad 13 januari 2021

Beste ouders en/of verzorgers,
De eerste anderhalve week van het thuisonderwijs zitten erop. We merken dat we, als
school, veel geleerd hebben van de eerste lockdown. In de tussenliggende periode
hebben we stappen gezet om het onderwijs op afstand kwalitatief te verbeteren. In
eerste instantie om de thuiszittende leerlingen online les te kunnen geven naast het
werken in de klas. Maar nu konden we snel schakelen naar het geven van online
onderwijs in de tweede lockdown.
Met bijna alle kinderen hebben we goed contact. Gelukkig. We realiseren ons dat het niet
gemakkelijk is voor jullie als ouders om de lessen thuis goed te laten verlopen naast
jullie eigen werk. Onze complimenten voor jullie om alles in goede banen te leiden.
We zullen nog wat langer onze deuren gesloten moeten houden. Voor niemand een
wenselijke situatie maar het is niet anders.
In de bijlage is een brief van het bestuurskantoor te lezen met extra informatie.
Een aantal groepen hebben voor nu onvoldoende materialen/werkboeken thuis. Maandag
18 januari zullen we dan ook starten met een ophaalmoment voor de groepen die het
betreft. Daarover krijgt u van de leerkracht een bericht. (via parro) Als je geen bericht
krijgt hoeven de kinderen niet naar school.
Het ophalen van de spullen gaat weer in blokken, net zoals de vorige keer.
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Op 18 januari starten de groepen om 10.30 uur met de online lessen. (groep 3 t/m 8)
Noodopvang
Deze zal ook nu weer worden aangeboden in uiterste nood. (zie eerdere berichtgeving)
Mocht u alles geprobeerd hebben en toch een beroep moeten doen op de noodopvang,
dan kunt u dit uiterlijk tot de woensdag, voorafgaande aan de nieuwe week, via de mail
aanvragen bij mij. (e.schulte@alberoscholen.nl)
(Dit omdat we dan met de kinderopvang kunnen afstemmen of en hoeveel personeel we
moeten inkopen).
U kunt vragen voor opvang voor de komende 3 weken. Mochten we eerder open gaan
dan is dat beter.

Bijlages
● Brief van college van bestuur
● Vacature oudergeleding GMR
● Sport en spelactiviteiten gemeente
● Nieuwsbrief bibliotheek
Nieuwsbrief ouders 4-12 jaar, leestips voor thuis (hellodialog.com)
Data
Hierbij belangrijke data: ( deze lijst wordt aangevuld )
28 januari
8 februari
12 februari
21 april
23 april
10 t/m 12 mei
27 mei
3 of 10 juni
17 juni
21 juni
2 juli
5 juli
22 juli
23 juli

studiedag (kinderen vrij) Deze gaat door!
start oudergesprekken
rapporten mee
kinderen om 12 uur vrij ivm teambuilding
koningsspelen
schoolkamp groep 8
sportdag groep 3 t/m 8
schoolreis groep 3 t/m 8
schoolfotograaf
schoolreis kleutergroepen
studiedag (kinderen vrij)
facultatieve oudergesprekken
laatste schooldag (rapporten mee)
opruimdag (kinderen vrij)

Vakantierooster 2020-2021
Kerstvakantie
21 dec t/m 1 januari 2020/2021
Voorjaarsvakantie
15 t/m 19 februari 2021
Goede vrijdag
2 april 2021
2e Pasen
5 april 2021
Meivakantie
26 april t/m 7 mei 2021
Hemelvaartsdag
13 en 14 mei 2021
2e Pinksterdag
24 mei 2021
Zomervakantie
26 juli t/m 3 september 2021

