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School gesloten
Vanwege het coronavirus is onze school tot en met 6 april a.s. gesloten. Vragen over het thuiswerk
van uw kind kunt u stellen aan de leerkracht. Algemene vragen kunt u stellen via het mailadres van
onze directie: jvanheusden@johanfriso.nl.

Communicatie
Goede communicatie is juist in deze tijd extra belangrijk. We informeren u graag over de
ontwikkelingen op school en over de meest recente stand van zaken. Dit doen we via onze
nieuwsbrieven en eventuele aanvullende berichten via Mijnschoolinfo.

Nieuwsbrieven
27 maart: Onderwijsnieuwsbrief 2 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
03 april: Nieuwsbrief 14 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
17 april: Nieuwsbrief 15 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.

Centrale eindtoets
Dit jaar zal de centrale eindtoets voor onze groepen 8 worden geannuleerd. Dit is landelijk besloten
door onze minister van onderwijs, Dhr. Slob. In onze volgende nieuwsbrief zullen we u hier nader
over informeren.

Theoretisch verkeersexamen groepen 7 2 april a.s.
Het theoretisch verkeersexamen van de groepen 7 zal vanzelfsprekend geen doorgang vinden op
deze dag. We verwachten dat deze datum verschoven wordt.

Koningsspelen, sportdag en sponsoractie
De Koningsspelen, sportdag en onze sponsoractie gaan dit jaar niet door. Ook dit besluit is landelijk
genomen. Vanwege het coronavirus is het samenbrengen van zoveel kinderen en ouders op een
sportveld niet verantwoord. U begrijpt dat we op dit moment niet kunnen aangeven of er mogelijk
een alternatieve activiteit komt. In een van onze volgende nieuwsbrieven hopen wij u hierover nader
te kunnen informeren.

Thuis werken met digitale hulpmiddelen
De afgelopen week bent u aan de slag gegaan met de tips van de leerkrachten voor het thuiswerken.
Daar kwamen nogal wat technische vragen bij kijken. We hebben het idee dat iedereen inmiddels
goed op weg is. Mocht dit niet zo zijn, dan kunt u via de mail contact opnemen met de leerkrachten.
Zij proberen het dan met u op te lossen. Vanuit de diverse aanbieders krijgen wij ook tips om met u
te delen:
• Doordat heel veel scholen gebruik maken van de digitale mogelijkheden is het regelmatig te druk
waardoor programma's overbelast raken en niet te gebruiken zijn. De piektijden liggen vooral
tussen 9 en 11 uur. We adviseren u om buiten deze tijden gebruik te maken van de programma's
in Basispoort en Muiswerk. De aanbieders zijn bezig om dit probleem op te lossen maar dit
vraagt even tijd.
• Thuis inloggen via Basispoort is enkel mogelijk op laptops, chromebooks en pc's, helaas niet op
tablets.
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•
•

Uitgeverij Malmberg geeft aan: gebruik Chrome als browser. Mocht u dit niet op uw pc hebben
dan kunt u dit downloaden via https://www.google.nl/chrome/ .
Ook geeft Uitgeverij Malmberg aan hoe te handelen in geval van problemen met Flash. Zie de
handleiding hiervoor.

Bouw!
Een aantal kinderen bij ons op school werkt met het programma Bouw! Als dit voor uw kind geldt,
dan bent u hierover al eerder door de leerkracht geïnformeerd. Voor de kinderen die met Bouw!
werken, komen we volgende week met een oplossing om de kinderen te kunnen toetsen. Tot die tijd
kunt u samen met uw kind de oefeningen blijven herhalen. Nu het op school niet wordt gedaan zou u
de frequentie thuis kunnen verhogen naar 4x een kwartier.

Tot slot
Een gesloten school voelt voor ons allemaal heel vervelend. Het is onwerkelijk dat we elkaar niet
dagelijks zien in de klas en op het plein. Namens het personeel van cbs Johan Friso wens ik u en uw
kinderen heel veel sterkte in deze verwarrende tijd. We proberen zo goed mogelijk met u in contact
te blijven. Houdt u ons ook op de hoogte van omstandigheden in uw gezin die belangrijk zijn?
Met vriendelijke groet,
José van Heusden
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