Tweede periode afstandsonderwijs thuis van 6 april tot en met 25 april 2020
Beste ouders en verzorgers,
Zoals door velen al verwacht zijn de passende maatregelen verlengd tot na de meivakantie.
Dat betekent een tweede periode van afstandsonderwijs. Lof en hulde voor jullie, voor de
leerlingen en de leerkrachten, voor de manier waarop we samen zo goed als mogelijk
onderwijs toch deels door kunnen zetten.

Mooi dat het middel microsoft teams binnen de digitale schoolomgeving zorgt voor een
veilige manier van contacten met de groep van de leerkrachten. Daar horen duidelijke
spelregels bij die doorgenomen worden met de kinderen, om hier zo goed mogelijk van te
kunnen profiteren. Dit middel gaan we de komende periode ook gebruiken om volgens een
rooster (maximaal half uur per groep per dag ) digitale instructielessen te gaan geven voor
groep 3 tot en met groep 8.
In de bovenbouw hebben we daarmee al proef gedraaid en mooi om te zien dat na een
aanloopperiode alle leerlingen daarbij aanwezig kunnen zijn.

Iedere groep krijgt dagelijks zijn
vaste instructietijd via microsoft
teams.
Belangrijk dat jullie kind daarbij
aansluit

Door de tijden te spreiden kunnen meerdere kinderen binnen een gezin op het juiste
moment aansluiten.
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Alle leerkrachten blijven daarnaast contactmomenten zoeken met hun leerlingen.
Naast het digitale gedeelte krijgen de leerlingen een nieuw pakket mee met werkmateriaal
waarmee ze aan de gang kunnen. Juist de afwisseling zorgt er voor dat ze gericht aan het
werk kunnen blijven. We rekenen erop dat er goed met de materialen wordt omgegaan.

We nodigen jullie uit om maandag 6-4-2020 tussen 8.30 uur- 12.00 uur
een persoon per gezin de spullen op te (laten) halen in de klas(sen) van
jullie kinderen (groep 3 t/m 8) .
Wij hebben gemerkt dat die tijd ruim genoeg is om contacten te spreiden.
Als diegene start in de groep van de oudste en vervolgens de andere
pakketjes ophaalt is dat snel gebeurd. Een tas meenemen is handig.
Denk om de afstand van 1,5 meter!

Voor de kleuters is speciaal een yurl aangemaakt die prachtig actueel gevuld wordt met
handige activiteiten: https://jozefschool-kleuters.yurls.net/nl/page/1093059
Morgen of overmorgen ontvangen jullie van leerkrachten verdere informatie per groep en of
per bouw

De vele beweegtips en het ook lekker kunnen spelen blijven er ook voor zorgen dat de
kinderen gezond blijven en zeker nu met het ideale weer daarbij. Geniet ervan!

Vriendelijke groet
Christien Bruin

Op de website www.bsjozefschool.nl kunnen jullie per groep de nieuwe roosters straks
weer terug vinden

Wij wensen jullie veel succes bij het afstandsonderwijs en bij de opvang.

Team Jozefschool

