Kwetsbare leerlingen

Belangrijke data
- Vr 15 jan: volgende Nieuwsbrief

Binnen de afspraken die gemaakt zijn
rondom de lockdown en de schoolsluiting
is het voor scholen mogelijk om
kwetsbare leerlingen toch een aantal
uren naar school te laten komen om
fysiek onderwijs te volgen. Dit omdat het
risico op achterstanden anders te groot
zou kunnen worden. De Kaap heeft
ervoor gekozen om dat met onze groep
8-leerlingen te doen en met enkele groep
7-leerlingen. Deze kinderen komen dus
een aantal uren per week wel naar
school. Met deze kinderen en hun ouders
zijn hierover door de leerkrachten
inmiddels afspraken gemaakt en deze
vorm van onderwijs is met hen gestart.

De beste wensen

Noodopvang

Namens het hele team van de Kaap wens
ik iedereen een mooi, gezond en
leerzaam 2021 toe!

De noodopvang is op 4 januari ook van
start gegaan en draait inmiddels met een
groep van gemiddeld 16 leerlingen tussen
8.30 en 14.30u onder begeleiding van
steeds 2 collega’s. De noodopvang is
uitsluitend bedoeld voor de kinderen van
ouders die werkzaam zijn in een van de
vitale beroepen of voor kinderen met een
onveilige thuissituatie.
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Lockdown
Inmiddels duurt de lockdown alweer
enkele weken en is nog onduidelijk
wanneer de basisscholen weer voor alle
kinderen open mogen. We verwachten
dat komende week meer duidelijk wordt
vanuit de regering en informeren u dan in
de eerstvolgende Nieuwsbrief over de
gevolgen voor de Kaap en onze
leerlingen.

Afstandsonderwijs
Het afstandsonderwijs is in alle groepen
goed op gang gekomen. De leerkrachten
hebben op allerlei manieren contact met
de leerlingen en hun ouders en er wordt
op het scherm en/of op papier hard
gewerkt!

Talententent (zie bijlage)
Begin februari 2021 (als alles goed gaat)
start de tweede serie naschoolse
activiteiten vanuit de Talententent. Via
de informatie in de bijlage kunt u zien
welke activiteiten dat zijn en kunt u uw
kind hiervoor opgeven. Dat moet online
gebeuren via de website
www.talententent.nl
Met vriendelijke groet,
Rob van Beek
Directeur de Kaap.

