Kloosterhaar, 14 december 2020
Beste ouders/verzorgers,
Zoals u inmiddels via de media hebt vernomen, heeft de regering besloten alle scholen met ingang
van a.s. woensdag (16 december) tot 18 januari 2021 te sluiten. Een situatie die voor ons niet nieuw
is, maar toch bijzonder blijft. Uiteindelijk gaat gezondheid boven alles en daar staan wij als school
volledig achter.
We begrijpen dat deze nieuwe maatregel vragen kan oproepen m.b.t. het onderwijs. Hieronder
proberen we u hier zo goed mogelijk antwoord op te geven.
Opvang
Er wordt vanaf woensdag geen les meer gegeven op onze scholen. Wij verzoeken u om uw kind(eren)
thuis te houden en zelf opvang te regelen. Wanneer beide ouders in vitale beroepen werkzaam zijn,
is opvang -in overleg- op school mogelijk. Dit geldt voor binnen de schooltijden, buiten de
kerstvakantie om. Verder gelden hiervoor de door het RIVM vastgestelde regels en richtlijnen.
Wanneer u gebruik wilt maken van de opvang, kan u dat bij de leerkracht van uw kind (eren) melden.
Thuiswerkpakket
We bieden de kinderen een thuiswerkpakket aan dat zal bestaan uit een gedeelte op papier en een
deel digitale oefeningen op het Chromebook. We hebben het gebruik getest in de praktijk en het
blijkt te werken. Het thuiswerkpakket betreft de basisvaardigheden taal, spelling, lezen en rekenen.
Het eerste deel van het thuiswerkpakket zal morgen mee naar huis gaan en geldt voor de dagen tot
aan de kerstvakantie. Gezien het feit dat wij op dit moment een alternatief kerstprogramma draaien,
zullen de opdrachten hier ook op gericht zijn. De leerlingen van groep 3 zullen ook een leesboekje
van de methode mee naar huis krijgen, hierin kunnen ze tot (en met) de kerstvakantie het lezen
blijven oefenen. De leerkrachten zullen de dagen tot de kerstvakantie ook gebruiken om het
thuisonderwijs na de vakantie goed voor te bereiden.
Materialen ophalen
Omdat wij na de kerstvakantie het reguliere programma online weer willen oppakken, willen wij u
vragen om het tweede deel van het thuiswerkpakket op 4 januari op te komen halen. U zult
begrijpen dat we geen grote groepen binnen mogen laten. Vandaar dat we hiervoor een schema
hebben gemaakt, gebaseerd op de eerste letter van de achternaam, en verzoeken u om zo veel
mogelijk alleen te komen:
Maandag 4 januari 2021
08.30 uur – 09.00 uur: A t/m F
09.00 uur – 09.30 uur: G t/m L
09.30 uur – 10.00 uur: M t/m S
10.00 uur – 10.30 uur: T t/m Z
Mocht u verhinderd zijn, neem dan even contact op met de leerkracht. (De e-mailadressen kunt u
vinden in de schoolapp.)
Wij willen u vragen om dan een stevige tas mee nemen. Ook het Chromebook (en de lader) zal dan
voor de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 meegegeven worden.
Voor 4 januari zal er vanuit school een mail naar de ouders van de groepen 3 t/m 8 gestuurd worden
waarin nogmaals het gebruik van het Chromebook wordt uitgelegd.

Uitleenovereenkomst
Het bestuur wil graag dat we bij het uitlenen van een Chromebook een overeenkomst afsluiten met
de gebruikers/uitleners. De meeste ouders hebben hier al voor getekend. Wij hanteren deze
overeenkomst ook in deze periode.
Ouders die hier nog niet voor hebben getekend, zal worden gevraagd om deze ook te tekenen bij het
ophalen van het Chromebook. Belangrijk is dat u, als ouders/verzorgers, verantwoordelijk bent voor
het gebruik van het Chromebook. Wij verzoeken u dan ook met klem om deze alleen te laten
gebruiken door uw kind(eren) tijdens de (online) lessen.
Wij geven op de eerste lesdag in januari ook lesboeken en werkboeken mee. Vooral de lesboeken
moeten nog jaren mee. Een dringend verzoek om er goed mee om te gaan.
Zijn de leerkrachten bereikbaar?
De leerkrachten zijn op hun werkdagen gewoon beschikbaar voor de kinderen (en evt. voor u als
ouders/verzorgers).
Voor vragen kunt u contact opnemen met de leerkrachten via het mailadres, of via het
schooltelefoonnummer. Hiermee hopen wij u in eerste instantie voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Team OBS Cantecleer
PS Zoals u in de app hebt gelezen zal de lunch verplaatst worden naar dinsdag 15 december. We zijn
enorm blij dat dat mogelijk was en bedanken iedereen voor het feit dat ze dit zo snel hebben kunnen
realiseren.

