Gameren, 16 maart 2020

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Via deze brief willen wij u informeren over de gang van zaken de komende week.
Vanmorgen zijn wij met het team op school aanwezig geweest om alles in werking
te stellen om de kinderen thuis zoveel mogelijk van dienst te kunnen zijn. We
hebben gewerkt in een lege, stille school omdat er geen enkel kind aanwezig was.
Algemeen
- We realiseren ons dat er veel van u gevraagd wordt als ouders. Toch willen
we proberen zoveel als mogelijk passend onderwijs te bieden, zodat de
kinderen geen leerachterstanden oplopen.
We hopen u praktisch zoveel mogelijk op afstand te ondersteunen en vragen
aan u om uw kind te begeleiden in het werk en het werk ook na te kijken.
Antwoorden worden ter beschikking gesteld via de mail. Toetsen worden
afgenomen wanneer de leerlingen weer op school zijn. Het leren thuis is dus
geen vrijblijvende zaak.
Niet alle vakken lenen zich ervoor om thuis zelfstandig gemaakt te worden
en ook voor u als ouders is dit al een grote taak erbij. We gaan er in
vertrouwen vanuit dat u doet wat in uw vermogen ligt om het thuiswerk zo
goed mogelijk te begeleiden. Veel kan misschien zelfstandig, maar dat zal
niet bij alles het geval zijn.
- Morgenochtend, D.V. 17 maart, zullen er voor de kinderen pakketten
klaarstaan, zodat zij thuis werk kunnen maken. We zullen o.a. leer- en
werkboeken meegeven. Wilt u er samen met de kinderen zorg voor dragen
dat de boeken en andere leermaterialen in goede staat blijven? De boeken
zullen bij terugkomst gecontroleerd worden en hiervoor gelden dezelfde
regels als bij de bibliotheekboeken. De pakketten zullen opgehaald moeten
worden volgens het volgende rooster:
Tijdstip
09.00 – 09.30
09.30 – 10.00
10.00 – 10.30
10.30 – 11.00
11.00 – 11.30
11.30 – 12.00

-

uur
uur
uur
uur
uur
uur

Gezinnen op achternaam
A t/m E
F t/m J
K t/m N
O t/m R
S t/m T
V t/m Z

We willen u vragen om niet met het gehele gezin de pakketten te komen
halen. Daarnaast willen we vermelden dat er behoorlijk wat meegaat, dus
het lijkt ons verstandig om dit een volwassene te laten doen. Zorgt u voor
een stevige tas waarin alles meegenomen kan worden?
Wekelijks is er voor de leerlingen van groep 3 t/m 8 een telefonisch
contactmoment. De leerlingen worden door de leerkracht gebeld op
woensdagmorgen of donderdagmorgen tussen 10:00 uur en 12:00 uur.

Wij willen u dringend verzoeken dat uw kind op bovenstaand moment
beschikbaar is voor een telefoongesprek. Indien noodzakelijk zal de
leerkracht zelf extra momenten met een leerling en/of ouders plannen.
Mocht u uw kinderen op een ander adres onderbrengen i.v.m. uw werk in
de vitale beroepen dan vragen we u aan de leerkrachten het
telefoonnummer door te geven waarop uw kind te bereiken is.
-

-

-

Als u zelf vragen heeft, dan kunt u per mail contact opnemen met de
leerkracht. De leerkracht zal regelmatig zijn/haar e-mail lezen en bepaalt of
hij/zij per mail/telefonisch reageert. Dit geldt uiteraard ook voor de kleuters.
Wij willen u dringend vragen om, als er meer leerkrachten voor de groep
staan, naar beide leerkrachten te mailen. De leerkracht die op de
betreffende dag normaliter voor de groep staat, zal gedurende de dag
zijn/haar e-mail lezen en zal binnen de schooltijden z.s.m. per mail of
telefonisch reageren. Als een leerkracht telefonisch contact met u wil
opnemen, dan zal deze anoniem of vanuit school bellen. Op die manier
houden we ons aan de AVG-richtlijnen voor de persoonsgegevens van
teamleden.
Houdt u zich met de kinderen aan het weekrooster! Vooruitwerken is niet in
het belang van uw kind.
Wanneer er zorgen zijn rondom uw kind en/of de gezinssituatie, dan willen
we u vragen dit net als altijd te delen met de leerkracht(en). Ook in deze
zaken willen we er graag voor de kinderen zijn. In het geval van een Coronabesmetting willen we u vragen dit direct te melden.
Alle gemaakte afspraken voor gesprekken (bijvoorbeeld met leerkracht/IB)
worden tot 6 april gecanceld.

Lesstof
- U wordt door de leerkracht geïnformeerd via een groepsmail over het
weekrooster. Daarin staat het werk dat uw kind(eren) mag/mogen maken.
Daarover ontvangt u dus een aparte mail per leerjaar.
- De ouders van groep 3-8 ontvangen een mail over een Basispoort-inlog voor
hun kind. Hierin zijn veel vakken digitaal te volgen. Het account moet per
kind geactiveerd worden. Daarna kan uw kind gebruik maken van de diverse
vakken zoals aangegeven in het weekrooster. Op dit moment is de site met
grote regelmaat overbelast. Dit zal naar verwachting op korte termijn niet
meer het geval zijn. Bij deze brief vindt u een instructie m.b.t. Basispoort.
De nieuwe lessen van Nieuwsbegrip verschijnen op dinsdag. De
rekensoftware kunt u vinden onder ‘Mijn Klas’.
- De leerlingen van groep 4-8 krijgen Nieuwsbegrip aangeboden. Normaliter
checkt de leerkracht dit vooraf op identiteit en bepaalt of het wel/niet
aangeboden wordt. Wilt u dit zelf doen? In het archief kunt u een andere les
kiezen indien gewenst.
- Laat de kinderen veel lezen (minimaal een half uur per dag)! Lezen is altijd
goed. Leest u als ouder ook voor?
- Buitenspelen is belangrijk. Juf Achterstraat fietst de eerste woensdag van
april de hele dag door het dorp ter controle!
- De 10-minutengesprekken zullen vanzelfsprekend niet doorgaan. De
rapporten blijven nog even op school.

-

-

-

-

Probeer structuur en variatie aan te brengen in het dagschema. Reserveer
tijd voor lestijd zonder scherm, stille tijd (lezen, luisterboeken, puzzelen)
afgewisseld
met
lestijd
met
scherm
en
ontspanning/leerzame
spelletjes/creatieve activiteiten.
Aangezien deze situatie voor ons ook nieuw is, kan het gebeuren dat wij
dingen over het hoofd zien. We vragen uw begrip daarvoor.
Opvang leerlingen
Zoals u weet, heeft de overheid de school opdracht gegeven om de opvang
te verzorgen voor kinderen uit de doelgroep van ouders die beide werken in
de zogenaamde vitale beroepen, als die ouders geen andere oplossing voor
hun kind of kinderen kunnen vinden. Vanzelfsprekend zullen we in die
gevallen deze kinderen op school opvangen. Zij dienen dan hun thuispakket
mee naar school te nemen om daaraan verder te kunnen werken.
Wel vragen we u om hiervan uitsluitend gebruik te maken als het niet anders
kan. De bedoeling van de overheid is om zoveel als mogelijk het isolement
op te zoeken; dat geldt voor uw kinderen, maar ook voor de leerkrachten.
Om zicht te hebben op het aantal kinderen dat op school opgevangen moet
worden en wanneer, vragen we u om dat ruim van tevoren (met
uitzondering van overmacht-situaties zoals onverwachte oproepen in de
vitale beroepen) via het e-mailadres info@schoolgameren.nl aan ons door
te geven. U mag mij hierover uiteraard ook bellen. We kunnen dan de
personeelsbezetting op school daarop afstemmen.

We vertrouwen erop dat u samen met uw kind(eren) de verantwoordelijkheid
neemt, zodat de kinderen zo min mogelijk achterstand oplopen. We wensen u
ondanks alles een goede tijd toe thuis met de kinderen en hopen u steeds van
actuele informatie te voorzien.
De kinderen zingen normaal gesproken elke dag psalmen op school. Nu is het ook
wat dat betreft stil geworden.
Komt allen, ziet Gods wijze wegen;
Wat is Zijn werking hooggeducht,
Hetzij Hij ’t mensdom met Zijn zegen
Bezoekt, of met Zijn strenge tucht!
(Psalm 66 vers 6b)

De kinderen van groep 5 t/m 8 leerden, opmerkelijk genoeg, voor deze maandag
Psalm 38 vers 15:
Want, o trouw en eeuwig Wezen,
In mijn vrezen
Staat mijn hoop op U alleen;
Gij, mijn God, zult in ellenden
Bijstand zenden,
En verhoren mijn gebeên.

We leven in zorgvolle omstandigheden. Het heeft ons allemaal heel wat te
zeggen. Wereldwijd, landelijk en persoonlijk. We hebben een Schuilplaats nodig!
De Allerhoogste bescherme ons onder de schaduw Zijner vleugelen en Hij make
het zo dat het kwade ons niet smarte…
Vriendelijke groet,
Meester Roest

