Extra nieuwsbrief

Beste ouders/verzorgers,
We voelden het allemaal misschien wel een beetje aankomen. De scholen zijn dicht, we willen verdere verspreiding van het
coronavirus voorkomen. In een brief voor het hele Onderwijsteam zijn jullie hierover geïnformeerd. We beseffen dat de
maatregel veel consequenties heeft. Ook voor het onderwijs van jullie kinderen. Over hoe wij het onderwijs deze week willen
oppakken voor jullie kinderen willen we jullie via deze brief informeren.
Onderwijs
Voor de groepen 3 t/m 8 geldt dat er dinsdag tussen 9– 11 uur een tas met thuiswerk klaar ligt. Voor groep 1/2 ligt een tas
met verschillende werkbladen klaar. We willen vragen of alle kinderen morgen tussen 9 en 11 uur op school willen komen
om spullen op te halen (ouders mogen niet in de school komen). We geven dan een tas met thuiswerk voor 3 weken mee.
We hebben een breed tijdpad, zodat niet iedereen tegelijk op school is. De kinderen pakken hun spullen en gaan weer. Ze zijn
dus hooguit 10 minuten op school. Lukt het niet om de tas op te halen, dan graag contact opnemen met de groepsleerkracht.
De kinderen kunnen thuis aan de weektaak die in de tas zit werken. Mocht u een vraag hebben, dan kunt u ons een mail
sturen. Tussen 10 en 12 uur proberen wij deze vragen te beantwoorden. De leerkrachten van groep 3 t/m 8 sturen nog een
mail met groepspecifieke informatie.

Mocht uw kind niet in staat zijn het thuiswerk te maken i.v.m. ziekte, dan horen we dit graag.
Wanneer is wie te bereiken?
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Groep 3 t/m 8
Stijntje, Michelle & Ingrid v/d Molen
Stijntje, Michelle & Ingrid v/d Molen
Evelyne, Michelle & Ingrid v/d Molen
Evelyne, Ingrid Kram & Ingrid v/d Molen
Evelyne, Ingrid Kram & Ingrid v/d Molen

E-mailadressen
jannie.tol@gearhing.net
stijntje.bokma@gearhing.net
evelyne.graafsma@gearhing.net
ingrid.kram@gearhing.net
michelle.lankreijer@gearhing.net
ingrid.van.der.molen@gearhing.net
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Agenda (deze data vervallen of worden later ingepland)
- Alle geplande oudergesprekken met ouders/leerkrachten/externen
- Lefdag 19 maart (groep 7/8)
- Eet het beter 20 maart
- Leerlingarena 25 maart
- Excursie Planetarium 25 maart (groep 7/8)
- Fotograaf 3 april

Met vriendelijke groet,
Team OBS De Utskoat
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