Nieuwsbrief
Dinsdag 19 januari 2021

Sluiting/opening school
Zoals u waarschijnlijk ook al uit het nieuws heeft vernomen blijven de scholen in elk geval tot
en met 7 februari 2021 gesloten voor regulier onderwijs. In het geheel, na de eerste lock
down, een lange periode van thuisonderwijs.
We beraden ons intern, samen met ons bestuur en op basis van adviezen vanuit de overheid
op een aangepaste planning voor de toetsen, portfolio’s, aanmelding voortgezet onderwijs en
gesprekken met ouders.
De organisatie van onze online lessen en contact loopt zolang de school gesloten is door
zoals we dat nu hebben ingezet.
Mocht u gebruik moeten maken van de noodopvang in verband met een cruciaal beroep, wilt
u dit dan weer zo vroeg mogelijk aan mij doorgeven? directie-markesteen@ooz.nl
We willen u bedanken voor het invullen van de vragenlijst die naar u verstuurd is. We
hebben veel zinvolle en prettige feedback ontvangen. Waar haalbaar en wenselijk nemen we
punten uit deze feedback mee in de organisatie de komende weken. De vragenlijst wordt
gesloten op woensdagochtend 20 januari 12.00 uur, tot die tijd kunt u nog reageren als u dat
nog niet heeft gedaan.
Het zijn ingewikkelde tijden voor ons, maar vooral ook voor de leerlingen en voor u thuis.
We beseffen ons dat en horen dit ook terug in de praktijk. Respect voor hoe jullie het
allemaal organiseren!
We zullen nog “even” vol moeten houden met elkaar en voor onze kinderen/leerlingen de
situatie zo prettig en zinvol mogelijk vormgeven.
Bibliotheek
Door de lock down is de bibliotheek beperkt open, alleen voor het afhalen van reserveringen.
De kinderen en volwassenen die lid zijn kunnen boeken reserveren en dan ophalen.
Ze kunnen zich ook aanmelden bij de online bibliotheek en gebruik maken van het grote
aanbod in e-books en luisterboeken.
Met een bibliotheekabonnement kun je je ook aanmelden bij Yoleo, zij hebben niet alleen
een leuk aanbod maar is ook zeer geschikt voor kinderen met leesproblemen.
Voor de allerkleinsten is er nog de voorleeshoek (ook gratis gebruik van te maken met een
abonnement) daar worden de leukste (prenten)boeken voorgelezen.
Ook als je geen lid bent van de bibliotheek kun je 30 dagen gratis gebruik maken van de
voorleeshoek, echt een aanrader.
Sporten
Tip van onze vakleerkracht bewegingsonderwijs, Erica manenschijn:
Playlist Peutergym:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJGGf-1_LOGd3lsQ2cVefYVCsswnf09hr
Playlist thuis gymlessen:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJGGf-1_LOGctSwPRb5poKccYN1LCZHhe

Onderwijs online een impressie

Agenda
Online en thuisonderwijs

Tot en met in ieder geval 7 februari 2021

In ieder geval 27 januari, wellicht eerder Nieuwe nieuwsbrief
bij belangrijk nieuws
Alle geplande activiteiten in de jaarkalender zullen vervallen of verschoven worden
zolang de school gesloten is.
Bijlagen: geen

