Beste ouders,
De school is vanaf vandaag gesloten.
Na een feestelijke afsluiting afgelopen dinsdag richten we ons nu weer op de toekomst en
hebben we vandaag met het team het onderwijs op afstand ingericht.
In deze brief leggen we u uit hoe we dat gaan invullen.
De laatste dagen tot de vakantie: donderdag 16 en vrijdag 17 december kunnen de kinderen
thuis aan de slag met de kerstboekjes die alle kinderen hebben meegekregen. Dat is geen
verplichting, maar een extraatje als de kinderen even met schoolse zaken aan de slag willen.
De noodopvang voor deze twee dagen is geregeld door de opvangorganisaties waar we mee
samen werken. De school is gesloten.
In de kerstvakantie kunt u hopelijk een beetje uitrusten en samen kerst vieren.
In de eerste week van de vakantie verzorgen de opvangorganisaties ook noodopvang voor
de kinderen van ouders met een cruciaal beroep. In de week tussen kerst en oud en nieuw is
de opvang ook gesloten.
Vanaf maandag 4 januari starten we met digitaal onderwijs. De geplande studiedag komt te
vervallen.
Alle opdrachten en contactmomenten lopen via Teams. Logt u deze week even in met uw
kind op zijn/haar Teamsaccount, om te controleren of u erin kunt en alles werkt.
De kleutergroepen.
De leerkrachten plaatsen elke maandag een aantal opdrachten onder het kopje
‘opdrachten’. Er staan taalopdrachten, rekenopdrachten, motorische opdrachten en Engelse
opdrachten in. Het zijn suggesties. U hoeft dus niet alles te doen. Kies met uw kind wat
aanspreekt.
Elke ochtend plaatsen de leerkrachten een filmpje. Zo kunt u de dag starten.
Tussen 10.00 uur en 12.00 is de leerkracht van uw kind online. Via de agenda in teams
ontvangt u een uitnodiging voor een gesprekje met de leerkracht, zodat uw kind even één
op één met de juf kan praten. Dat doen ze met alle kinderen 1 keer per week. Als het
voorgestelde moment u niet uitkomt, laat u het dan even via de mail aan de leerkracht
weten.
De groepen 3 en 4.
Voor de groepen 3 en 4 ontvangt u op zondag 3 januari een weekplanning in de ouderapp. In
deze weekplanning staat welke lessen van welke vakken de kinderen per dag gaan doen. We
hebben ervoor gekozen om de instructies op te nemen en in verschillende kanalen (met de
naam van het vak) te plaatsen. In Teams vindt u dus de groep van uw kind en daaronder
staan verschillende kanalen, per vakgebied. In dit kanaal wordt iedere dag het

instructiefilmpje voor die dag geplaatst. Daarnaast is er de mogelijkheid om live een
instructie bij te wonen, als uw kind daar behoefte aan heeft. Dit is niet verplicht.
De tijden waarop de live instructies plaatsvinden zijn als volgt:
Groep 3:
-

09:00-09:30 instructie lezen

-

10:00-10:30 instructie rekenen

-

10:30-12:00 gelegenheid om vragen te stellen via de chat, of te bellen via Teams.

Groep 4:
-

09:30- 10:00 instructie rekenen

-

10:30-11:00 instructie lezen

-

11:00-12:00 tijd dat de leerkrachten vragen beantwoorden en leerlingen (terug)bellen.
Als de leerlingen vragen hebben, kunnen ze die stellen in een privé-chat met de leerkracht
die op die dag werkt. Als ze gebeld willen worden door ons, kan dit ook aangegeven worden.
Tussen 10:30-12:00 (groep 3) en 11:00-12:00 (groep 4), zal de leerkracht op de vragen
terugkomen. Ook zullen we zorgen voor wekelijks contact met de leerlingen. Uitnodigingen
daarvoor (en voor de live instructies) komen te staan in de Teams agenda.
Wekelijks
Iedere week wordt op maandag door juf Lisa een gymopdracht in het kanaal gym geplaatst!
In Teams staan bij het tabblad ‘opdrachten’ per week een aantal lessen klaar, waarvan wij
graag van de leerlingen een foto zouden willen zien. Een reactie met enkel de foto is
voldoende.
Tot slot
Niet iedere leerling hoeft iedere opdracht te maken. De kinderen weten zelf of ze de
verrijkingsstof (blauwe V-opdrachten) van rekenen moeten maken of niet. Ook bij spelling,
lezen en taal zijn de 3-sterrenopdrachten niet voor iedereen.
Daarnaast werken wij in de klas niet aan een stuk door. We nemen pauze, er wordt
voorgelezen door de leerkracht of er is tijd even iets voor onszelf te doen tussen de vakken
door. Denk hierbij in groep 3 aan gemiddeld 15 minuten achter elkaar verwerken (na de
instructie) en in groep 4 ongeveer een half uur. Kijk vooral ook naar uw kind en de
aangeboden lesstof.
We hopen dat u ons weet te vinden als er vragen over het werk zijn!

Schoolspullen
De kinderen hebben afgelopen dinsdag allemaal een pakket mee naar huis gekregen met
daarin de benodigde boeken en schriften. Daar gaan ze vanaf maandag 4 januari mee aan de
slag.
Als u gebruik maakt van de noodopvang op school, moeten de kinderen hun schoolspullen
en een device mee nemen naar school. Dan kunnen de opdrachten voor die dag op school
gemaakt worden. Het is fijn voor de leerkrachten die de kinderen opvangen, als u ook de
inlognaam en code meegeeft, voor als het inloggen even niet lukt.
Opvangmogelijkheden
Voor kinderen van ouders die werken in cruciale beroepsgroepen zoals de zorg, onderwijs,
politie, openbaar vervoer en brandweer is er opvang in de school mogelijk vanaf 4 januari,
gedurende de schooltijden: tussen 08.15 uur en 14.15 uur. Na 14.15 nemen de
opvangorganisaties het van ons over. De kinderen worden op school opgehaald.
U kunt zich opgeven voor de opvang op school via de mail: info@cruquiusschool.nl. Graag
met vermelding van de dagen waarvan u gebruik wil maken. Ook willen we graag weten of
de kinderen daarna nog naar de naschoolse opvang gaan.
Opvang op school is mogelijk als u een cruciaal beroep heeft. De lijst met cruciale beroepen
vindt u hier:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/crucialeberoepsgroepen
Tenslotte:
Neem de tijd en rust om de twee weken na de kerstvakantie samen door te komen.
Kijk goed naar uw kind en neem een pauze als dat nodig is.
Voor vragen, hulp en ondersteuning staan wij voor u klaar.
Fijne feestdagen en hopelijk tot ziens op maandag 18 januari,
Team Cruquiusschool

