Waayernieuws 07-01-2021
Hoe anders…
Hoe anders startte afgelopen maandag ons onderwijs dan hoe we het een maand geleden
voor ogen hadden.
In allerijl zijn de online lessen weer opgetogen en hebben we de hele week ons uitertste
best gedaan en op deze wijze gedraaid. U heeft thuis ook moeten schakelen om
begeleiding voor uw kind mogelijk te maken. Weet dat wij dit enorm waarderen.
Komende week is de tweede week en waarschijnlijk niet de laatste van deze tweede
lockdown. We zullen de zaken gaan voorbereiden voor na 18 januari a.s. We hopen
natuurlijk weer regulier open te mogen maar gaan uit van een verlenging.
Er zijn ook zorgen… berichten over de Corona-uitbraak op een school in Bergschenhoek
en de situatie in Engeland geven ook aan dat we terughoudend én alert moeten zijn in
onze contactmomenten.
Afstandsonderwijs
We merken dat al onze leerlingen een stuk handiger zijn geworden in het gebruik van een device.
Waar vorig jaar nog gezocht moest worden naar de ‘dempen’ knop is het nu al een gewoonte in TEAMS geworden.
Van verschillende ouders hebben we feedback gekregen dat de huidige tijdsindelingen veel praktischer zijn dan de
tijden van de eerste lockdown. Ook wij als leerkrachten ervaren dat zo.
We zien betrokkenheid van ouders die naast/bij hun zoon of dochter zitten te werken en ook meegenieten van de
instructies.
Bijzondere bijeenkomsten en invullingen zijn er ook. Daar krijgen we ook positieve respons op, via e-mail en klasbord.
We vinden het fijn om dat te horen. Feedback is daarnaast altijd fijn om in gezamenlijkheid te kijken wat mogelijk is in
deze pittige tijden.
Toch nog even een overview…met WIST U DAT…
-

Wij heel dankbaar zijn dat het hele team in goede gezondheid deze week heeft kunnen starten…
De kleuters 4 dagen in de week even contact hebben met hun juf/meester…
Zij erg enthousiast vertellen over de dingen thuis…
Ook wel aangeven dat ze elkaar missen…
Groep 4 met behulp van Gynzy klokkijken oefent…
De kinderen van groep ¾ op zoek moesten naar spullen met tweetekenklanken in huis binnen 2 minuten….
Er in groep 5/6 woordenschat wordt geoefend met quizvragen….
Wij de betrokkenheid van de ouders zo waarderen dat….
Er in groep 5/6 daarnaast een ouder/kind quiz was via Kahoot….
Dit zéker voor herhaling vatbaar was….
Groep 7/8 elke dag met juf Carly start met een spelvorm….
Menig kilometer is gerend door het huis…
Er een heuse challenge plaatsvindt in de groepen 5 t/m 8…
De bibliotheek volgende week ‘klaar is’…..
Wij hem ludiek zullen openen…op afstand…
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Noodopvang
Naast de onlinelessen die we aanbieden zijn er kinderen die gebruik maken van de noodopvang.
Noodopvang wordt geboden indien er écht geen andere opvang-optie voor ouders is die een cruciaal beroep uitoefenen óf
er sprake is van bijzondere omstandigheden bij een leerling (qua mogelijkheden voor het leren thuis).
Gezamenlijk hebben we na een eerste week noodopvang bij de evaluatie op donderdag geconcludeerd dat deze
noodopvang niet te organiseren is door de leerkrachten die via teams instructies dienen te geven. De diversiteit in
leeftijden én de hoeveelheid leerlingen maakt dat onmogelijk. Noodopvang is dan ook opvang en geen onderwijs met
instructies. Vanaf volgende week zal de noodopvang er dan ook anders uit gaan zien:
-Alle leerlingen (groep 1 t/m 8) die gebruik moeten maken van de noodopvang omdat er geen andere opvang-optie voor
handen is komen in één opvang groep waar één leerkracht deze opvang verzorgd. De kinderen loggen zelfstandig in op hun
device om online met hun eigen leerkracht de groepsinstructie te volgen met hun eigen klasgenootjes en verwerken waar
mogelijk zo veel mogelijk van hun schoolwerk. De noodopvangleerkracht probeert de leerlingen waar mogelijk te
ondersteunen maar geeft geen instructies zoals de eigen leerkracht.
Er zal een tweede leerkracht op school aanwezig zijn voor het geval zich een calamiteit voordoet, echter zal hij/zij aan de
eigen groepen instructies geven en dus géén opvang verzorgen. Wel kunnen de leerlingen van deze leerkracht in het eigen
lokaal plaatsnemen indien hun eigen leerkracht die dag aanwezig is voor de lesinstructies.
Vooralsnog willen we deze noodopvang nog op onze eigen school met onze eigen leerkrachten verzorgen, mocht dit niet
meer haalbaar zijn dan zullen we op een andere locatie binnen de stichting een samenwerking aangaan.
Ook ten aanzien van de start van de noodopvang willen we het volgende afspreken:
- De opvang start om 08.30 uur, dan dienen de leerlingen die gebruik maken van de opvang ook op school aanwezig te zijn.
- We zullen de poorten, dan wel de deuren afsluiten na 08.30 uur omdat er beperkt toezicht is rond en in de school. Dit
doen we voor de veiligheid van onze leerlingen en ons personeel.
- Het ophalen om 12.00 uur en/of 14.15 uur kan aan de kant van de Lingedijk. Tot 08.30 uur zijn beide poorten open.
- Bij het wegbrengen vragen wij u de school NIET in te komen, maar uw kind zelf de school in te laten gaan. We zullen
alleen nog gebruik maken van onze hoofdingang. De andere deur blijft gesloten.
- We volgen nogsteeds de Corona-beslisboom. Corona-gerelateerde klachten bij leerlingen en leerkrachten zijn een te
groot risico voor de overige aanwezigen.

We zijn heel blij dat een groot aantal ouders middels oppas enz. opvang hebben kunnen regelen en snappen dat kinderen
dan niet altijd online kunnen komen. U kunt dit vooraf even e-mailen naar de betreffende leerkracht.

