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Strengere regel noodopvang / opnieuw aanvragen 3e week
U heeft gisteren een brief ontvangen van Chris van
Meurs over de opvang en de Cito toetsen. De eerste
twee weken van onze noodopvang sluiten we morgen
af. Voor het verlengen van de opvang moet u opnieuw
een verzoek indienen. Er zijn n.l. aangescherpte regels
w.b. de opvang vanuit ons bestuur. Wilt u die regels
goed lezen voordat u een beroep doet op noodopvang? U kunt aan de hand van
deze regels zelf al bepalen of u een beroep kan doen op de opvang.
De tweede week lesgeven op afstand
De tweede week van de lockdown zit er bijna op. Het
lesgeven op afstand loopt zoals we hadden verwacht.
’s Morgens om half negen treffen de personeelsleden
die op die dag werken elkaar in Teams voor een
briefing en om bij te praten hoe het gaat met het lesgeven. Ook de collega’s die
de opvang verzorgen doen mee met deze briefing. Ook zij vertellen hoe het gaat.
De kinderen krijgen een aantal keer instructie per dag. Ook na de instructie een
verlengde instructie. Dit doen we met de groepen 1 t/m groep 8. We zijn
tevreden en horen ook positieve geluiden over onze wijze van lesgeven op
afstand. Toch hopen we dat de scholen weer snel open kunnen omdat we onze
leerlingen missen.
Bijeenkomst oudercafé via Teams!!! Doe mee!
Helaas is er door de lockdown ook geen fysiek Oudercafé in de bibliotheek. Jullie
kunnen mij wel altijd bellen, mailen of appen voor vragen. Ik wil kijken of het
lukt om een Oudercafé via het programma Teams op te starten. Lijkt het je leuk
om hierbij te zijn, stuur mij dan een bericht. Verder nog 2 handige websites:
De persconferentie van dinsdag 12 januari in verschillende talen
terugkijken: https://www.globaltalk.nl/persconferentie/ Alles over Corona en
vaccineren in begrijpelijke taal: https://www.steffie.nl/ Hartelijke groeten,
Ilonca Erhardt Email: ierhardt@bibliotheekwaterland.nl Mobiel: 06-82320102
Heeft u al gehoord dat……
➢ Er via het ouderportaal ook weekplanningen voor gym zijn rondgestuurd?
➢ We achterstallige klussen laten verhelpen nadat de school zo netjes in de
verf is gezet?
➢ Dat we af en toe met een paar collega’s vanuit school de lessen digital
verzorgen doordat dit thuis niet altijd even gemakkelijk gaat?

