Dordrecht, 15 december 2020

Betreft: Informatie over de schoolsluiting vanwege het Coronavirus

Beste ouders, verzorgers,
In deze brief wil ik u aanvullend informeren over de praktische organisatie van het thuisonderwijs in
de periode na de kerstvakantie. Gisteren hebben we helaas gehoord dat een sluiting van het
basisonderwijs, vanwege de bestrijding van het Coronavirus, opnieuw onvermijdelijk is. Wij gaan er
als school alles aan doen om deze periode van thuisonderwijs zo goed mogelijk te organiseren.
Hierbij hebben we uw hulp en ondersteuning hard nodig.
Naast deze algemene informatiebrief ontvangt u, uiterlijk vrijdagmiddag 18 december a.s., via Mijn
School Info een brief van de leerkracht van uw kind. In deze ‘groepsbrief’ vindt u specifieke
informatie over alle bijzonderheden voor de groep van uw kind.
Periode schoolsluiting en thuisonderwijs
De school zal van woensdag 16 december tot en met zondag 17 januari gesloten zijn voor fysiek
onderwijs. Op maandag 18 januari hopen we alle leerlingen weer te kunnen ontvangen.
Vanzelfsprekend zijn we hierin afhankelijk van toestemming van de overheid. Mocht hierin
tussentijds iets veranderen, dan informeren wij u direct.
Vandaag krijgen de kinderen van de groepen 3 t/m 8 van de leerkracht een programma, wat op
woensdag 16 en donderdag 17 december gemaakt kan worden thuis.
Vanaf maandag 4 januari starten we met online instructiemomenten voor alle leerlingen voor de
groepen 1 t/m 8. De geplande studiedag voor het personeel, op maandag 4 januari, vervalt. Deze
eerste maandag na de kerstvakantie is dus de eerste online thuis-lesdag voor alle kinderen.
Praktische organisatie online onderwijs
Alle groepen zullen worden verdeeld in drie kleinere groepen. Deze groepsindeling ontvangt u van de
groepsleerkracht. Er zal iedere lesdag op een vast moment een half uur online contact zijn met de
kinderen. Dit doen we via Teams. In dat half uur ontvangen de kinderen o.a. online instructie van de
lesstof.
Weekplanning
In alle jaargroepen ontvangt u aan het begin van de lesweek de weekplanning van de lesstof. Zo
weten de kinderen precies wat er van hen verwacht wordt in die week.
Inloggen via Teams, Basispoort en Onderbouwd online
We willen u vragen om voor de kerstvakantie te controleren of uw kind toegang heeft tot Teams.
Voor de kinderen van de groepen 3 t/m 8 is toegang tot Basispoort van groot belang.
Mocht het inloggen in Teams of Basispoort problemen opleveren, dan kunt u contact opnemen met
onze ict’ er, meester Johan (jderuiter@johanfriso.nl). Voor de kinderen van de groepen 1/2 is het
belangrijk dat zij toegang hebben tot Onderbouwd online. Mocht het inloggen in Onderbouwd
problemen opleveren, dan kunt u contact opnemen met juf Judith (jwillems@johanfriso.nl).
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Lesmateriaal
We zetten de reguliere leerlijnen na de kerstvakantie zoveel mogelijk voort. Dit betekent dat
deelname aan alle lesmomenten van alle kinderen verwacht wordt. We willen u vragen thuis toe te
zien op de uitvoering van de opgegeven weektaak. Vanzelfsprekend kunt ook u contact opnemen
met de groepsleerkracht, als u vragen heeft over de begeleiding van uw kind.
Vandaag hebben alle kinderen van de groepen 3 t/m 8 boeken en werkschriften meegekregen naar
huis. We vragen u om toe te zien op zorgvuldig gebruik van deze materialen. Op de eerste schooldag
na de schoolsluiting moeten alle materialen weer mee terug naar school.
Vragen stellen aan de leerkracht
Naast het geplande half uur, is er ook de mogelijkheid om via Teams vragen te stellen met de
chatfunctie. De leerkrachten zullen bij u aangeven op welke momenten er via Teams contact kan
worden opgenomen.
Zorg
Mocht u in de periode van schoolsluiting zorgen hebben over uw kind, of zijn er aandachtspunten
waar u ondersteuning bij nodig heeft, dan kunnen wij vanuit school hulp bieden. U kunt deze zorg
aangegeven bij de leerkracht van uw kind. De leerkracht kan u dan verwijzen naar de intern
begeleiders van onze school. Juf Annienke (avastenhout@johanfriso.nl) is er voor de kinderen van de
groepen 1 t/m 4 en juf Joyce (jvoesenek@johanfriso.nl) voor de kinderen van de groepen 5 t/m 8.
Noodopvang
Alleen kinderen waarvan beide ouders een vitaal beroep hebben, kunnen indien nodig een beroep
op noodopvang doen. Onze school zal de noodopvang onder schooltijd zelf moeten organiseren.
Hiervoor gelden de dagen en tijden zoals aangegeven in de jaarplanning. We hopen dat u de opvang
van uw kind(eren) zoveel mogelijk zelf wilt regelen, want wij hebben nauwelijks mensen beschikbaar.
Moet u een beroep doen op de noodopvang, dan kunt dit doorgeven aan: directie@johanfriso.nl. Wij
vragen u daarbij dan het beroep van beide ouders te noteren. Wilt u steeds minimaal 24 uur van
tevoren via de mail aangeven op welke dagdelen u opvang nodig heeft. Heeft u ook na schooltijd
noodopvang nodig, dan verwijzen wij naar opvangorganisaties SDK of COKD.
Tot slot
In de periode van schoolsluiting zullen we u via de groepsleerkrachten zo goed mogelijk blijven
informeren over eventuele ontwikkelingen. We hopen boven alles dat u, uw kind(eren) en uw
naasten gezond blijven. Dat hopen we vanzelfsprekend ook voor onze leerkrachten. In geval van
ziekte van de juf of meester van uw kind, zullen wij proberen de vervanging zo goed mogelijk op te
lossen.
Ik hoop u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd.
Vriendelijke groet,
José van Heusden
jvanheusden@johanfriso.nl
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