Gieterveen, 17 maart 2020

Beste ouders/ verzorgers,

Dit is een brief met informatie over de werkwijze voor de komende tijd. In deze bijzondere en bizarre
tijd willen we met z’n allen graag vasthouden aan de vaste ritmes van de dag, maar dat valt niet mee
als dat ritme enorm wordt verstoord door zoiets als het coronavirus. Je kunt niet meer doen wat je
altijd deed en denkt extra goed na voordat je iets doet.
We denken dat het voor iedereen goed is om de vaste ritmes van de dag wel vast te houden, zoals op
normale tijden opstaan, eten en naar bed gaan. Om de tijd daartussen goed in te vullen zorgen we
iedere week voor een pakket met leerstof waar de kinderen ongeveer 2 uur per dag mee bezig zijn.
Daarnaast is buitenspelen en bewegen heel belangrijk en kunnen de kinderen huis, tuin en
keukenklusjes leren: bv. leren koken, takken snoeien of een groentetuin aanleggen. Het zou leuk zijn,
als daarmee gestart wordt, dat ze af en toe verslag doen van de activiteit door een verhaaltje en/of
een foto te sturen.
Hoe gaan we aan het werk?
➢ De leerlingen krijgen iedere week een weekplanning met daarop de taken voor de week.
➢ De leerstof is gericht op herhaling of verrijking.
➢ Iedere dag van 9.00 – 12.00 uur is er een leerkracht beschikbaar voor vragen. Dat kan via de
telefoon (0599-648953) of via mijnschoolinfo.
➢ Woensdag 18 maart (morgen) ligt er voor alle leerlingen een lespakket klaar met leerstof
voor de komende 3 dagen. Hier kunnen de kinderen thuis mee aan het werk . Het zou fijn zijn
dat u meekijkt met uw kind naar de resultaten van het werk.
Dit pakket kan worden opgehaald van school.
o We hebben een tijdsschema gemaakt voor het afhalen van de lespakketten.
▪ Groep 8
8.30 uur
▪ Groep 7
8.40 uur
▪ Groep 6
8.50 uur
▪ Groep 5
9.00 uur
▪ Groep 4
9.10 uur
▪ Groep 3
9.20 uur
▪ Groep 2
9.30 uur
▪ Groep 1
9.40 uur
o De leerkrachten voorzien u van informatie over de leerstof via mijnschoolinfo.
o Iedere maandag kan er volgens hetzelfde schema (zie boven) een lespakket worden
opgehaald.
o Eén persoon uit het gezin neemt de lespakketten voor iedereen mee.
o Bij het lespakket zit een strookje met de inloggegevens van het coolportaal (groep
3t/m 8). Voor inloggen zie handleiding Thuisgebruik Cool-portaal
o Dagelijks wordt er een link gedeeld van meester Sten met een challenge. Erg leuk om
te doen. Dit is de eerste link https://youtu.be/pIHhbpZdWTw

Om deze aanpak te laten slagen is het belangrijk dat we elkaar helpen en samen betrokken zijn bij dit
proces. We proberen helder en duidelijk te communiceren, maar heeft u toch nog vragen laat het
ons alstublieft weten. Samen zijn we sterk!

Met vriendelijke groet,
mede namens het team,
Annemie Pathuis

