2 april 2020
Beste ouders/verzorgers,
Afgelopen dinsdag heeft het kabinet bekend gemaakt dat de scholen tot 10 mei 2020 gesloten zullen
blijven. De scholen zijn sinds 16 maart nu bijna 3 weken dicht, maar we hebben met alle leerkrachten
geprobeerd om het leerproces van uw zoon(s)/dochter(s) gewoon door te laten gaan. Dit was niet
mogelijk zonder dat jullie als ouders zo fanatiek met ons meedachten en de laatste 3 weken ook een
beetje onze taak hebben overgenomen. Complimenten voor hoe jullie dit hebben opgepakt en voor
de positieve dingen die wij zien door middel van filmpjes en foto’s. Zonder jullie was dit niet gelukt.
We gaan weer een nieuwe periode in, tot 10 mei 2020, waarbij weer een beroep wordt gedaan op
jullie, maar ook op ons. We hebben de afgelopen drie weken gezien dat de leerlingen hard hebben
gewerkt, maar dat het ook niet altijd even makkelijk was. Door middel van deze brief willen we jullie
informeren hoe we de komende periode verder gaan en wat jullie van ons kunnen verwachten.
De komende periode zullen net als de afgelopen drie weken in het teken staan van het zo goed
mogelijk door laten gaan van het leerproces van uw zoon(s)/dochter(s). Er zal ook nieuwe lesstof
aangeboden worden. Wij proberen om dit de komende drie weken nog beter vorm te geven door de
volgende stappen te nemen:
•

Komende maandag 6 april kunt u in de volgende tijdsloten de werkpakketten en
eventueel Chromebooks (van te voren met leerkrachten besproken) ophalen voor uw
zoon(s)/dochter(s):
13.00 –13.30 uur Familie met achternaam A-K
13.30 - 14.00 uur Familie met achternaam L-Z
• De leerlingen kunnen net als nu contact houden met de leerkracht op de wijze zoals dat nu
ook gebeurt.
• Tijdens de eerste/tweede periode komen de leerkrachten van groep 1-4, 1 keer bij de kinderen
aan de deur. Dat is bijna overal al gebeurd.
• Elke leerkracht van groep 5-8 zal minimaal 1x per week via een videoverbinding contact
zoeken met de leerlingen, lukt dit niet dan zal de leerkracht telefonisch contact opnemen. De
videoverbinding wordt gezocht via Google Hangouts. Over dit programma wordt een
instructiefilmpje gestuurd.
• Er worden in een aantal groepen materialen van school meegegeven, wilt u deze goed
bewaren? Deze zijn volgend jaar wederom nodig voor ons onderwijs.
• We willen waar mogelijk voor een les een instructiefilmpje klaarzetten. Dit kan een filmpje zijn
die we zelf hebben ingesproken, maar ook een filmpje van internet zijn.
• We nemen in deze periode geen toetsen af. We richten wanneer de leerlingen weer naar
school gaan een toets- en herhalingsweek in. In deze week willen we kijken waar de leerlingen dan
staan. We zijn ons ervan bewust dat het voor sommige gezinnen lastig is om alles rond te krijgen
in deze tijden. We willen deze week dan ook gebruiken om te kijken waar de leerlingen nog moeite
mee hebben en hoe wij ze verder kunnen helpen met de onderdelen die voor hen in deze tijd te
lastig waren.
Het zijn bijzondere tijden, maar we merken dat we samen met jullie al heel veel hebben bereikt. Blijf
zo doorgaan en als u vragen heeft kunt u ons altijd bereiken. De meester en juffen willen u ontzettend
graag helpen en staan voor u klaar. Voor nu blijf gezond en hopelijk tot snel.
Met vriendelijke groet,
Het Team van obs Apollo

