18-12-2020

Lockdown
Afgelopen maandag werden min of meer overvallen door de tweede lockdown van dit jaar.
Gelukkig hebben we dinsdag in de groepen toch het kerstfeest gevierd. De kinderen hebben voor
woensdag en donderdag werk meegekregen, waarin herhaling van de aangeboden lesstof centraal
stond. Het huiswerk van deze dagen dient op maandag 4 januari ingeleverd te worden in de daarvoor
meegegeven enveloppen. Het team is inmiddels druk bezig met het filmen van instructievideo’s,
zodat de kinderen vanaf maandag 4 januari verder kunnen met het thuisonderwijs.
Ophaalmoment
Op maandagmorgen 4 januari kunnen de materialen voor het thuisonderwijs worden opgehaald. Wij
nodigen u uit volgens onderstaande tijdvakken en verwachten 1 persoon per gezin. Indien dit een
volwassene is, dan vragen wij u om in het gebouw een mondkapje te dragen.
09.00 – 09.30 u achternamen A t/m F
09.45 – 10.15 u achternamen G t/m L
10.30 – 11.00 u achternamen M t/m S
11.15 – 11.45 u achternamen T t/m Z
Indien u zich heeft aangemeld voor het lenen van een chromebook, dan kunt u deze ook meteen
meenemen bij de administratie. U dient dan wel zèlf het chromebook op te halen (dus niet een
leerling) en de bruikleen-verklaring te ondertekenen.
Aanmelden voor het lenen van een chromebook kan nog tot 22 december bij Arina Groeneveld via
a.groeneveld@destroming.eu
Weektaak en instructie
We bieden zelf opgenomen instructievideo´s aan bij de hoofdvakken (rekenen, taal/spelling,
begrijpend- en technisch lezen). We vermelden dit in de weektaak, die iedere vrijdag wordt
verstuurd. Daarnaast nodigt de leerkracht iedere dag op 2 à 3 momenten groepjes kinderen uit voor
een verlengde instructie.
Contactmomenten
De leerkracht is via Parro en mail beschikbaar van 09:00 uur tot 14:00 uur. U begrijpt dat, zodra de
leerkracht in gesprek is met een groepje kinderen, een antwoord soms even op zich laat wachten.
Noodopvang
Naast het thuisonderwijs bieden wij noodopvang voor kinderen waarvan minstens 1 ouder een
´cruciaal´ beroep heeft. U kunt hiervoor contact opnemen met Dini van der Stelt
(dini.vanderstel@destroming.eu). Als school hebben we de verantwoording om noodopvang aan te
bieden op de gewone schooltijden. In vakanties en voor/na schooltijd kunt u contact opnemen met
Trema. Ook voor deze organisatie geldt dat zij alléén noodopvang kunnen aanbieden voor ouders
met een ´cruciaal´ beroep.
Nieuwe mailadressen
Alle teamleden hebben een nieuw mailadres t.w.:
voornaam.achternaam@destroming.eu (bijv.: arina.groeneveld@destroming.eu )
De huidige mailadressen blijven nog even bestaan, zodat er geen berichten zoekraken.
Nieuwe kleuters instroomgroep
De kleuters die instromen in groep 1 vanaf februari 2021, ontvangen van ons bericht over de
aangepaste gang van zaken rondom hun start op de basisschool.

Zendingsgeld
We hebben de bijdragen voor onze sponsorkinderen Mumo (Kenia) en Sunil (India) in alle groepen
opgehaald. In totaal hebben we € 201,02 met 238 leerlingen gespaard vanaf begin november. Wat
zijn we blij dat we dit bedrag kunnen overmaken om zo het toekomstperspectief voor Mumo en Sunil
te verbeteren en hen te verzekeren van een dagelijkse voedzame maaltijd. Hartelijk dank daarvoor!
OuderWerkGroep
We bedanken de OuderWerkGroep hartelijk voor de lekkere traktatie tijdens de kerstviering en het
opruimen van alle kerstversieringen.
Hoofdluis
Blijft u ook in de vakantie alert, controleren en kammen?
Groep 1-2a en 1-2b
De kleuters hebben op school mooie tekeningen gemaakt voor de
senioren in Nieuwendijk om hen een hart onder de riem te steken in
deze rare tijden. Job heeft samen met zijn moeder de tekeningen
bezorgd in het Biesheuvel Dijkhuis en Altenastaete. Dankjewel!
Blazersklas
De laatste les voor de kerstvakantie was ècht corona-proof; dat ging namelijk digitaal via Zoom! Met
overigens net zoveel plezier; kijkt u maar:

We wensen iedereen

Groep 4:
Groep 5:

15-01: Tafeltoets van de tafel van 3 en 4 (herhaling)
15-01: Tafeltoets van de tafel van 6, 7 en 8

Blokfluiten+
Blazersklas: Zelfs in lockdown klinkt: ‘Jingle Bells’ nog vrolijk en feestelijk!

04-01-2021:

8.30 uur verwachten we alle leerlingen weer.

Lied voor a.s. zondag:
Lied 487: Eer zij God in onze dagen
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