Beste ouders / verzorgers,
Hierbij een informatiebrief van onze directeur- bestuurder van de Stichting.
Daarnaast staat hieronder onze school specifieke informatie.
We vragen u om beide berichten in zijn geheel goed door te lezen.
Het team heeft de volgende punten afgesproken vandaag:
1.
De kinderen zullen thuis, op de computer/ laptop en met de papieren opdrachten die zij van ons
krijgen, gaan werken.
2.
De leerkrachten hebben vanaf morgenmiddag een planning klaarliggen met daarin per dag een
onderwijsprogramma.
3.
Bij verschillende onderwerpen, zullen de leerkrachten zorgen voor een link naar een
instructiefilmpje. Deze link volgt morgen via de e-mail.
4.
We zorgen dat de antwoorden van het schriftelijke werk meegeleverd worden. U helpt ons en de
kinderen door het gemaakte werk na te kijken en ons te laten weten hoe het werk gemaakt is.
Wanneer de school weer open is, kunnen we daar gericht op inspelen.
5.
Morgenmiddag kunnen de kinderen tussen 12.00 en 15.00 uur hun papieren werk komen ophalen
(neem hiervoor een tas mee).
We vragen de kinderen om binnen het tijdsslot dat hieronder is aangegeven hun werk van hun
eigen
tafel in de groep op te halen. Het is niet de bedoeling dat de ouders mee naar binnen gaan. In
verband met de Corona willen we het contact tussen volwassenen zo veel als mogelijk beperken.
Het werk voor de kinderen van de onderbouw wordt morgen per mail verzonden. Mocht u een
uitgeprinte versie willen, kan deze volgens onderstaand schema worden opgehaald.
We hebben de volgende verdeling in de tijd gemaakt voor het ophalen van het werk:
Tijd
12.00 uur tot 12.30 uur
12.30 uur tot 13.00 uur
13.00 uur tot 13.30 uur
13.30 uur tot 14.00 uur
14.00 uur tot 14.30 uur
14.30 uur tot 15.00 uur

De kinderen waarvan de achternaam begint met:
A,B,C
D, F, G, H
J,K
L,N,N,O,P
R,S,T
T,V,W,Y,Z

6.

Per groep wordt er door de leerkracht over de wachtwoorden en inloggegevens gecommuniceerd.

7.

We verzoeken u met klem een dagritme aan te bieden, zodat de kinderen niet volledig het
schoolritme kwijtraken.

8.

U begrijpt dat dit ook voor het team geen dagelijkse kost is. Het kan zijn dat er in de loop van de
dagen / weken aanpassingen / aanvullingen in het programma worden gemaakt.

We informeren u zo goed mogelijk, wanneer u toch nu vragen heeft , dan hoor ik dat graag.
Met hartelijke groet,
mede namens het team,
Anke de Graaf,
Directeur
Jenaplanschool 't Startnest
Arthur van Schendellaan 100e
1422 LE Uithoorn
0297 521 590
06 51166400
directie@startnest.nl

