Beste ouders/ verzorgers van KBS De Wingerd,
Middels deze brief willen wij u graag informeren over de werkwijze omtrent
de gang van zaken voor het onderwijs op afstand na de kerstvakantie.
Onderwijs op afstand groep 1-2
Voor de kinderen uit de groepen 1 en 2 willen wij benadrukken dat kleuters vooral leren door te
spelen en te ontdekken. Om voor thuis u toch wat onderwijssuggesties mee te geven, kunnen de
kinderen op maandagochtend 4 januari vanaf 8.00 tot 10.00 uur in hun eigen klas een “thuisbingo
boekje” ophalen. Hoe werkt de bingo thuiskaart? Elke dag kunnen de kinderen kiezen welke
activiteit ze willen gaan doen of maken. Wanneer het af is kunnen ze het doorstrepen op de
bingokaart. Sommige activiteiten zijn meer groep 2 niveau dan groep 1 niveau of andersom. Daarbij
is het belangrijk om te kijken wat uw kind kan en wil maken. Daarnaast vindt elk kind het heerlijk om
voorgelezen te worden en vooral lekker te spelen! Op maandag 4 januari ontvangt u een overzicht
met de inlogcodes van Squla en Gynzy en linkjes naar leuke activiteiten die u eventueel thuis kunt
inzetten. Via Parro krijgen de kinderen per week 3 filmpjes van de verschillende kleuterjuffen om
voor zover mogelijk toch wat contact te houden met de kinderen. Na de vakantie worden alle
kinderen ook door één van de juffen gebeld. Bij dringende vragen kunt u de desbetreffende
leerkracht bereiken via Parro.
Onderwijs op afstand groep 3 t/m 8
Op maandagochtend tussen 8.00 en 10.00 uur is er een uitgiftemoment gepland voor de groepen 3
t/m 8 om extra materialen op te halen. De kinderen uit groep 3 t/m 8 krijgen een weektaak mee
naar huis om te werken aan onder andere rekenen, taal en spelling. Ook worden er verschillende
inlogcodes meegegeven voor bijvoorbeeld Snappet, Squla en Gynzy indien dit nog niet bekend is. De
leerkrachten zullen bepaalde tijden online beschikbaar zijn via de chat van Snappet om vragen van
leerlingen te beantwoorden. Welke tijden dit precies zijn, staat aangegeven op de weektaak die de
leerlingen komende maandag ophalen. Indien het een leerling niet meteen lukt om contact te leggen
met een leerkracht via de chat van Snappet; geen paniek, stuur dan een bericht via de mail naar de
desbetreffende leerkracht. Samen gaan we ervoor zorgen dat het wordt opgelost. We streven ernaar
om de aanpak in iedere groep eenduidig vorm te geven. Echter kan er een verschil te merken zijn
tussen bijvoorbeeld een groep 4 en 8, aangezien je een andere zelfstandigheid en
verantwoordelijkheid van deze leerlingen mag verwachten.
Chromebooks
We zullen ons onderwijs grotendeels digitaal aanbieden. Enkele leerlingen kunnen gedurende de
lockdown gebruik maken van een Chromebook van school. Dit kan enkel wanneer er thuis echt geen
andere mogelijkheden zijn. Indien dit gewenst is, kunt u dit voor vrijdag 18 december 12:00 uur
mailen naar: n.lorkeers@catent.nl. Let op: er is een beperkte beschikbaarheid en de Chromebooks
mogen enkel worden ingezet voor schoolgerelateerde zaken. De Chromebooks kunnen dan maandag
4 januari opgehaald worden tezamen met de weektaak. Bij de Chromebooks zit een oplader (indien
aanwezig) en een gebruikersovereenkomst. Wij willen graag diezelfde dag een foto van de
gebruikersovereenkomst met naam en handtekening via Parro naar de desbetreffende leerkracht
retour.
Met vriendelijke groet,
Team KBS De Wingerd

