Aan alle ouders.

Beste ouders,
Allereerst wil ik u, namens het hele team van de van Gent, een heel mooi 2021 toewensen.
Laten we hopen dat het nieuw jaar er een zal zijn van hoop, saamhorigheid en plezier.

Vóór de vakantie heeft u een schrijven ontvangen met daarin de afspraken over het
afstandsonderwijs waarmee we vanaf a.s. maandag starten.
We zetten alles nog eens voor u op een rijtje.
Ophaalmoment chromebooks.
Op 4 januari tussen 8.30 uur en 10.00 uur kunnen de kinderen hun chromebook en oplader
ophalen in de klas. Wel moeten ze daarvoor de door u ondertekende
bruikleenovereenkomst  inleveren. Deze overeenkomst heeft uw kind vóóŕ de vakantie
meegekregen.

Let op: zonder de getekende overeenkomst krijgt uw kind geen chromebook
mee !!
Voor het vervoer van het chromebook en oplader vragen we u een (stevige) tas
mee te geven !!
Om het digitale klaslokaal te testen, draaien we een proefrondje:
Hieronder vindt u de tijdstippen waarop uw kind verwacht wordt deel te nemen aan de meet:
Maandag 4 januari:
13.00 - 13.30 uur gr. 7 en 8
13.30 - 14.00 uur gr. 5 en 6
14.00 - 14.30 uur gr. 3 en 4

Vanaf dinsdag 5 januari nemen de kinderen van de groepen 3 t/m 8 twee keer per dag
deel aan een meet. De ochtendsessie staat in het teken van instructie door de leerkracht, de
middagsessie is vooral bedoeld voor het stellen van vragen en controle.

Het is voor alle leerlingen verplicht om deel te nemen aan deze meets.

De leerkracht zorgt ervoor dat er voldoende werk voor de leerlingen is, als ze niet in de meet
zitten. Ze krijgen dus verplicht huiswerk. Wat ze moeten doen, kunnen ze vinden in
google classroom.

We vragen alle ouders erop toe te zien dat hun kind deelneemt aan de meet en
tijd maakt voor het maken van het (t)huiswerk. Mocht uw kind niet bij de meet
verschijnen, neemt de school contact met u op.
De meet-tijden voor de verschillende groepen zijn als volgt:
elke hele dag

woensdag

8.30 - 9.30 uur

groep 7 en 8

9.30 - 10.30 uur

groep 5 en 6

10.30 - 11.30 uur

groep 3 en 4

13.00 -13.30 uur

groep 7 en 8

13.30 - 14.00 uur

groep 5 en 6

14.00 - 14.30 uur

groep 3 en 4

8.30 - 9.00 uur

groep 7 en 8

9.00 - 9.30 uur

groep 5 en 6

9.30 - 10.00 uur

groep 3 en 4

Voor de ouders van onze kleuters geldt het volgende:
De leerkrachten nemen via de mail contact op met de ouders om afspraken te
maken over de tijdstippen waarop de kinderen via de meet contact hebben met de
juf.
Spelregels voor afstandsonderwijs.
In het kader van de AVG is door het bestuur een aantal spelregels op papier gezet. We gaan
ervan uit dat u zich aan deze afspraken zult houden. U leest het document door op
bijgaande link te klikken.  Onderwijs op afstand (regels en richtlijnen)
Contact met de leerkracht.
We stellen een limiet aan de “ tussendoor contacten met ouders”. Alleen als u een
dringende vraag heeft, kunt u deze stellen via de mail. Een reactie hierop krijgt u op het
moment dat het de leerkracht uitkomt. Mails die na 15.00 uur binnenkomen, worden pas de
volgende dag beantwoord.
Noodopvang.

De inschrijving voor de noodopvang is gesloten. We gaan ervan uit dat u de eventuele
opvang van uw kind in eigen kring heeft opgelost.
Let op : kinderen uit groep 3 t/m 8 die in de noodopvang zitten, moeten hun
chromebook meenemen naar school (graag in een stevige, waterdichte tas).
Tot slot van deze brief een overzichtje van de stand van zaken rond de bemensing van de
groepen:
- Juf Lianne is met vervroegd pensioen gegaan. Op een nader te bepalen datum
zullen we afscheid van haar nemen. Juf Willie neemt tot aan de zomervakantie de
dagen van de juf over.
- Het Boaz-verlof van juf Linda loopt af. Dat betekent dat ze haar dagen naast juf
Daniëlle in groep 7a weer invult. Dat wordt genieten !
- Juf Nancy zal de komende periode meer op school zijn. Ze zal op donderdag en
vrijdag taken overnemen in groep 6a. Hierdoor krijgt juf Saskia tijd voor de
begeleiding van het team t.a.v. instructievaardigheden (edi).
- Na een operatie aan beide ogen is juf Denise voldoende hersteld om haar taken in
groep 6b (ma en di) en groep 8a (vr) op zich te nemen.
- Juf Saskia, juf Karin en juf Marcha kunnen weer aan de slag in hun vertrouwde
groepen.
- Jacqueline en juf Nicole breiden hun werkzaamheden langzaam uit en zullen naar
verwachting binnenkort weer helemaal van de partij zijn.
- Juf Netty is helaas nog niet hersteld. Een buikoperatie in de kerstvakantie dwingt
haar tot een periode van rust en herstel. De vervaging van de juf is nog een punt van
aandacht. De ouders van groep 4 ontvangen hierover nog nadere informatie.
Ondanks de vele ziekmeldingen voor de vakantie zijn we erin geslaagd om het onderwijs
aan alle groepen gewoon door te laten gaan. Dat betekende extra inzet van het hele team in
het algemeen en van enkele collega’s in het bijzonder. Zonder hun bereidheid om extra
dagen te werken, was het onmogelijk om de school draaiende te houden. En dat mag ook
wel eens benoemd worden ! Dank daarvoor.
Beste ouders,
Een nieuw jaar biedt nieuwe kansen en zeker ook nieuwe uitdagingen. We hopen er,
ondanks alle nog geldende beperkingen, een inspirerend jaar van te maken.
met een vriendelijke groet,
namens het team,
Albert.

