15 december 2020
Beste ouder(s) / verzorger(s),
Gisteren is door het kabinet opnieuw besloten om de basisscholen voor een periode te sluiten. We
balen daar als team enorm van maar gaan er opnieuw het beste van maken!
Deze maatregel raakt de kinderen het meest, vandaar dat we u op het hart willen drukken om goed
naar de kinderen te kijken waar het kan. Mochten er zaken niet goed gaan of u merkt dat uw kind
niet lekker in zijn of haar vel zit, laat het ons dan alsjeblieft weten! Samen weten we meer en kunnen
we meer!
Organisatorisch gaat er de komende tijd zo uitzien:
Woensdag, donderdag en vrijdag voor de kerstvakantie
We kiezen er bewust voor (net als alle scholen van Catent) om het online- en thuisonderwijs niet op
te starten in de laatste dagen voor de vakantie. De kinderen zijn moe, de ouders zijn moe en we
willen als team ook liever de tijd gebruiken om goed voorbereid te starten na de vakantie. De
kinderen hoeven deze dagen dan ook niet te rekenen, taalopdrachten te maken of spellingwoorden
te oefenen. Wel willen we vragen of u de kinderen veel wilt laten lezen, spelletjes doen, knutselen,
tekenen etc. Dit zijn activiteiten die we normaal ook in de laatste dagen voor de kerstvakantie op
school doen. Maar alles met in ons achterhoofd “doen wat kan en laten wat niet lukt!” Uiteraard
vinden we het leuk om van de kinderen een berichtje te krijgen met wat ze aan het doen zijn deze
dagen, maar ook hierin, dit mag maar moet niet.
Maandag na de vakantie
U zult per mail van de leerkrachten weer een weekplanning ontvangen waarop het werk voor de
kinderen en de momenten van online lessen staan. Hier kunnen de kinderen maandag na de
kerstvakantie (maandag 4 januari) lekker mee aan de slag. We kiezen er bewust voor om deze twee
weken te gebruiken om doelen die de kinderen nog lastig vinden extra aan bod te laten komen in de
instructies.
Boeken, schriften en wisbordje
De kinderen hebben vanmiddag al een heel deel van het schoolwerk en een wisbordje meegekregen
naar huis, we willen u vragen om dit schoolwerk en -bordje goed te bewaren in de vakantie. Mocht
er iets missen, neem dan even contact met ons op dan plannen we een moment in waarop jullie dit
op kunnen komen halen.
Laptops en iPads
Net als in de vorige periode stellen we de laptops en iPads van school beschikbaar voor kinderen die
thuis niet beschikken over een goed werkend device. Mocht u hier gebruik van willen maken dan
vragen we u dit voor 3 januari te mailen naar directie.element@catent.nl
We zullen dan maandagochtend 4 januari een moment inplannen waarop de devices opgehaald
kunnen worden en u de gebruikersovereenkomst kunt tekenen. We doen dit bewust pas maandag na

de vakantie omdat de kinderen ze niet eerder nodig hebben en de kans op ongelukken in de vakantie
wellicht wat groter is.
Noodopvang
Ook nu is er noodopvang, voor kinderen waarvan ouders een cruciaal beroep hebben, mogelijk. We
willen u wel vragen terughoudend te zijn in het aanvragen van deze noodopvang. Omdat we een
kleine school zijn betekent het voor de leerkrachten die voor de kinderen van de noodopvang zorgen
dat zij geen online lessen kunnen verzorgen. Daar waar het kan zullen we stagiaires en de
onderwijsassistent ook vragen om de kinderen van de noodopvang op te vangen.
Kortom, vraag de noodopvang aan op het moment dat u zelf echt geen oplossing kunt bedenken.
Daarnaast zullen we opvang organiseren voor kwetsbare kinderen als de thuissituatie daarom vraagt,
dit gaat altijd in samenspraak met de schoolmaatschappelijk werkster.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen
Hulp vragen aan de leerkracht
Ook nu zal Parro het medium zijn waar u vragen aan de leerkrachten kunt stellen. Voor de komende
woensdag, donderdag en vrijdag zullen de leerkracht de Parro app goed in de gaten houden tussen
9u en 10u en 14u en 15u zijn. Welke tijden de leerkrachten na de vakantie beschikbaar zijn kunt u
straks vinden op de weekplanning van de kinderen.
De leerkrachten werken zoveel mogelijk vanuit huis, daar waar het nodig is zijn ze aanwezig op
school. We hebben een rooster opgesteld zodat er elke dag in ieder geval 1 leerkracht aanwezig is:
Maandag; juf Rixt
Dinsdag; juf Petronella
Woensdag; juf Karen en juf Annika
Donderdag; meester Ingmar
Vrijdag; juf Adinda
Schuiven met toetsperiode, verslagboeken en oudergesprekken
Omdat we nu nog niet kunnen overzien hoe lang deze periode gaat duren kan het zijn dat we moeten
schuiven met de data van de toetsweken, de verslagboeken en de oudergesprekken die in de
jaarkalender staan opgenomen. Mocht dit zo zijn dan hoort u het van ons!
Hoe ingrijpend deze situatie ook is op dit moment opnieuw is, gezondheid staat boven aan. Zorg dus
goed voor jezelf en elkaar.
Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact op.
Met vriendelijke groet,
Mede namens het team van montessorischool Het Element
Annika van der Vaart

