Aan de ouders/verzorgers van onze leerlingen.
Betreft: Inrichting onderwijs op afstand.

Geachte ouders/verzorgers,
In de brief van de stichting Arcade staan richtlijnen voor de werknemers/teams van onze stichting.
Aan de hand van die richtlijnen heeft het team vanochtend besproken hoe we de zaken, vooral
onderwijskundig, gaan aanpakken.
Thuiswerkpakket
We bieden de leerlingen van groep 2 t/m 8 een thuiswerkpakket aan dat zal bestaan uit een gedeelte
op papier en een deel digitale oefeningen op het Chromebook (groep 4 t/m 8). We hebben het
gebruik getest in de praktijk en het blijkt te werken. Het thuiswerkpakket betreft de
basisvaardigheden taal, spelling, lezen en rekenen. De thuiswerkpakketten van groep 3 t/m 8 zijn
verplicht en dienen op de eerste schooldag na het coronavirus aan de leerkracht retour worden
gegeven. Elke ochtend tussen 8.30 en 9.00 zal het thuiswerk op de app worden gezet, groep 8 heeft
dit al thuis. Zijn er vragen over de app dan kun je mailen naar rzwols@cantecleerkloosterhaar.nl
Hoe kan ik in Basispoort werken?
In de mail hebben jullie een link ontvangen van basispoort. Basispoort is een software waarin de
methoden staan van rekenen, taal en spelling. Als je op de link klikt in de mail dan kan er een thuis
account worden aangemaakt. Door op de link te klikken kom je bij het aanmaken van een
wachtwoord. Als je dit gedaan hebt kun je naar thuis.basispoort.nl en inloggen met je emailadres +
wachtwoord. Vanaf nu kan alles digitaal gemaakt worden.
Uitleenovereenkomst
Het bestuur wil graag dat we bij het uitlenen van de chromebooks een overeenkomst afsluiten met
de gebruikers/leners. Deze dienen dinsdag ter plekke ondertekent te woeden door een volwassene
Materiaal ophalen
U zult begrijpen dat we geen grote groepen tegelijk in de school willen hebben. Vandaar dat we voor
morgenmiddag een schema hebben gemaakt, gebaseerd op de eerste letter van de achternaam:
Dinsdagmiddag 17 maart
13.00 uur – 13.30 uur
13.30 uur – 14.00 uur
14.00 uur – 14.30 uur
14.30 uur – 15.00 uur

A t/m F
G t/m L
M t/m S
T t/m Z

Ouders/verzorgers van groep 1 hoeven niet op school te komen. Via de mail worden links gestuurd
en tips om thuis mee bezig te gaan.
Woensdag 18 maart is de start dag voor het thuiswerk.
Zijn de leerkrachten bereikbaar?
Ons bestuur heeft aangegeven dat leerkrachten gewoon aanwezig moeten zijn op hun werkdagen.
In onze situatie betekent het dat de aanwezigheid na de reguliere schooltijden eindigt.
Voor vragen kunt u ’s morgens van 8.30 uur tot 12.00 uur contact opnemen met de leerkrachten via
het mailadres, of via het schoolnummer 0524-241473.

Emailadressen:
Directie:
Jent Hadderingh (directeur.)
directie@cantecleerkloosterhaar.nl
Annita Post (locatie coördinator)
apost@cantecleerkloosterhaar.nl
Leerkrachten:
Alle Timmer
atimmer@cantecleerkloosterhaar.nl
Anneke Prijs
aprijs@cantecleerkloosterhaar.nl
Erna Rijstenberg
erijstenberg@cantecleerkloosterhaar.nl
Simone Huisman
shuisman@cantecleerkloosterhaar.nl
Janet Tromp
jtromp@cantecleerkloosterhaar.nl
Hilly de Vries
hdevries@cantecleerkloosterhaar.nl
Lisa Habing
lhabing@cantecleerkloosterhaar.nl
Tirza van Zandwijk
tvanzandwijk@cantecleerkloosterhaar.nl
Onderwijs Ondersteunend Personeel:
Roelienke Zwols
rzwols@cantecleerkloosterhaar.nl
Lianne Oude Luttikhuisen
loudeluttikhuisen@cantecleerkloosterhaar.nl
Jeanette Olsman
jolsman@cantecleerkloosterhaar.nl
In de middag gaat het team de lesvrije tijd (13.00 uur – 15.00 uur) gebruiken om te werken
aan onderwerpen uit de ontwikkelingsagenda.
Gezondheidsklachten
Een leerkracht met gezondheidsklachten meldt zich af bij de directie. Dat kan betekenen dat
op bepaalde dagen, bij afwezigheid van een bepaalde leerkracht, een collega de vragen
afhandelt.
Stagiaires
Volgens de richtlijnen van Arcade mogen er geen stagiaires in school aanwezig zijn. De
stagiaires zijn hiervan op de hoogte
Update activiteiten
In een eerdere brief is aangegeven dat alle buitenschoolse activiteiten t/m 10 april komen te
vervallen. Laatste melding is dat het praktisch verkeersexamen ook komt te vervallen.
Regulier gaat alleen groep 7 naar het verkeersexamen. Het volgend schooljaar zullen groep
7 en 8 gezamenlijk naar het praktisch verkeersexamen gaan.
Ook zullen de paasactiviteiten op donderdag 9 april niet doorgaan.

Film groep 8 21 april
Mocht na 6 april de sluitingsperiode van de school voortgezet moeten worden, houd er dan
even rekening mee dat wij het filmproject op 21 april graag willen voortzetten. Het is de
bedoeling dat dan alleen de kinderen van groep 8 naar school komen.
Zorg voor elkaar, blijf gezond en tot snel!

Vriendelijke groeten,
Team OBS Cantecleer

