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Studiedagen ( alle kinderen vrij):
- Vrijdag 29-01-2021:GAAT NIET
DOOR
- Woensdag 24-03-2021
- Maandag 21-06-2021

Januari 2021
- Dinsdag 12-1: persconferentie
- Vrijdag 15-1: nieuwsbrief ouders

Beste ouder(s) en verzorger(s),
Allereerst nog voor iedereen de beste wensen voor het jaar 2021.
Het jaar begint bijzonder en we hopen met elkaar dat iedereen gezond blijft en we
elkaar snel weer mogen zien in en om de school.
Elke vrijdag zal ik de laatste informatie middels deze nieuwsbrief op Social Schools
met jullie delen. Gedurende de week krijgen jullie alle informatie over het
thuiswerken van de leerkrachten ook via Social Schools. Zijn er vragen of
opmerkingen mail ons gerust.
Noodopvang:
Op alle scholen, dus ook op de Zonnewijzer, worden kinderen in geval van nood
opgevangen op school. Dit geldt voor kinderen met ouders die een cruciaal beroep
hebben en echt geen andere opvang kunnen regelen.
We moeten hier wel streng in blijven, omdat de noodopvang al heel vol zit.
De leerkrachten en stagiaires verzorgen de noodopvang. Op de noodopvang wordt
geen les gegeven, maar worden de kinderen opgevangen. De kinderen maken het
thuiswerk dan op de noodopvang.
Als uw kinderen naar de noodopvang gaan vragen wij u het volgende mee te
geven:
- het thuiswerk
- de werktaak
- een device (indien mogelijk)
- een koptelefoon ( indien mogelijk)
- eten en drinken voor 10 uur en 12 uur.
Opgeven voor de noodopvang graag een week van tevoren. Wanneer u uw kind
later aanmeldt kan het zijn dat er geen plek meer is in verband met personele
bezetting.
Bij onregelmatige diensten of wanneer u nog probeert een andere opvang te
regelen horen wij dit ook graag een week van te voren. We kunnen hier dan
rekening mee houden en u kunt uw kind dan altijd nog afmelden.
Thuiswerken:
Wekelijks krijgen de kinderen een werktaak en online les.
We verwachten dat alle kinderen het werk maken en aanwezig zijn bij de online
momenten.
Dit ging de afgelopen week al erg goed, dank u wel voor uw inzet daarbij.
We weten dat dit ook veel van u als ouders vraagt.
Wanneer we zien dat dit niet lukt, zullen we contact met u opnemen om te kijken
hoe we er samen voor kunnen zorgen dat dit wel gaat lukken en daar afspraken
over te maken. Natuurlijk mag u ook altijd zelf contact opnemen met vragen of
opmerkingen rondom het thuiswerken.
Bereikbaarheid:
De leerkrachten zijn dagelijks onder schooltijd bereikbaar via de mail of de chat op
Social Schools. Duo leerkrachten zijn bereikbaar op hun eigen werkdagen.
De leerlingen van groep 7 en 8 kunnen via de app contact leggen met de
leerkrachten.
De kinderen van groep 4, 5 en 6 kunnen via de chat in snappet contact leggen met
de leerkracht.
Telefonisch is de school moeilijker bereikbaar. De noodopvang is soms buiten en
soms druk bezig met alle kinderen uit de verschillende groepen te ondersteunen en
online te krijgen en kunnen dan de telefoon niet opnemen. Overige
personeelsleden moeten thuis werken.
Wel staat de voicemail aan en deze wordt gedurende de dag regelmatig gecheckt.
Als u de voicemail inspreekt gaan wij daar mee aan de slag.
De IB-er Margriet is via de mail bereikbaar en werkt op dinsdag en vrijdag.
De directie is op alle werkdagen, behalve woensdag, bereikbaar via de mail.
Indien nodig zal er telefonisch contact met u opgenomen worden met een
privenummer.

Testen en klachten bij kinderen tot 12 jaar:
In de vakantie is het testbeleid voor kinderen onder de 12 aangepast. Dit heeft onder andere te maken met de zorgen
over de Britse variant van het virus dat zich mogelijk gemakkelijker verspreidt onder kinderen. Kinderen met klachten
moeten getest worden. Uit voorzorg zijn kinderen met klachten niet welkom bij de noodopvang. Het gaat om allerlei
klachten als keelpijn, hoesten, verkoudheid, diarree e.d. Ook wanneer een gezinslid koorts heeft of benauwd is blijven
kinderen thuis.
Studiedag:
Op vrijdag 29-1 staat een studiedag gepland.
De kinderen zitten nu al thuis en volgen thuisonderwijs. Daarom hebben we besloten dat deze studiedag niet door zal
gaan, zodat we (hopelijk) de kinderen deze dag weer gewoon op school les kunnen geven.
Bedankt:
Ook dit keer willen wij u weer bedanken voor uw inzet en flexibiliteit rondom het thuisonderwijs van uw kinderen. Alleen
samen kunnen we dit goed doen!
Hartelijke groeten,
namens het team van de Zonnewijzer,
Esther de Boer
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