Aan alle ouders.

Beste ouders,
Gisteren ontving u een algemene informatiebrief van de directeur/bestuurder van Sopogo.
Vandaag volgt deze brief met schoolspecifieke informatie die geldt voor de van Gent.
Waarschijnlijk zal een aantal zaken u al bekend zijn als u de brief van gisteren gelezen
heeft. We zetten voor de zekerheid alles nog eens op een rij voor u.
De rest van de week bereiden de leerkrachten zich voor op het onderwijs op afstand na de
kerstvakantie.
De “digitale”klas
Op 4 januari starten in het “digitale klaslokaal “ de lessen.
Hiervoor hebben de kinderen een chromebook en hun inlogcodes nodig. In de hogere
groepen weten de kinderen hun code, in groep 3 en groep 4 hebben ze hun code al
ontvangen.
We hebben ervoor gezorgd dat de gezinnen met kinderen in groep 3 t/m 8 in ieder geval
een chromebook van school kunnen gebruiken. Sommige gezinnen krijgen vanwege de
huiswerkopdrachten twee chromebooks thuis. De kinderen die een chromebook lenen,
hebben gisteren een bruikleenovereenkomst mee naar huis gekregen.
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.
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.
Tot slot van het kopje “digitale klas”nog een paar aandachtspunten:
-

Als kinderen nog iets op school in moeten leveren, op komen halen, dan zal de
leerkracht dat via de mail aan u melden.
We geven invulling aan het onderwijs op afstand waarbij de focus ligt op de
hoofdvakken (rekenen, spelling, begrijpend lezen en taal) en tijdens de meet op de
instructie. In de ochtendsessie moet ook ruimte zijn voor gesprek, humor en plezier
(vergeet eventuele verjaardagen niet). De middagsessie is bedoeld voor vragen van
de leerlingen.

-

-

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 15.30 uur binnenkomen,
worden pas de volgende dag beantwoord.
Om de privacy te waarborgen sturen we deze week nog informatie met daarin een
aantal regels en richtlijnen die in acht genomen moeten worden als er aan een meet
deelgenomen wordt.

Noodopvang.
Voor ouders welke werkzaam zijn in de cruciale beroepen (zie hier een overzicht), wordt
noodopvang ingericht. Uiteraard gaat het hier om noodopvang. Ouders waarvan slechts
één ouder een cruciaal beroep heeft, wordt verzocht geen gebruik te maken van de
regeling. Deze ouders dienen de opvang thuis (voor thuiswerkers) of in hun directe
omgeving te regelen. We proberen te voorkomen dat de noodopvang overvol raakt. De
leerkrachten zijn bezig met het verzorgen van (digitaal) onderwijs en hebben beperkt tijd om
de noodopvang te bemensen.
Noodopvang wordt verzorgd door de scholen op de gewone schooltijden. Buiten deze tijden
verwijzen we u naar de kinderopvangorganisaties.
In tegenstelling tot de eerste lockdownperiode dient u wel een contract te hebben of aan te
gaan met de kinderopvangorganisatie.
Aanmelden voor de noodopvang vanaf 4 januari tijdens de gewone schooltijden kan alleen
via de mail: info@jcvangent.nl of a.tonissen@sopogo.nl
Dit kan uiterlijk tot a.s. vrijdagmiddag 18 december 12.00 uur.
Zo heeft de school de tijd om de personele inzet rond de opvang te regelen. Aanmeldingen
die later binnenkomen, worden niet meer meegenomen in de lijst.
Beste ouders,
Wederom gaan we een lastige periode tegemoet. Een periode waarin we hopen dat de
besmettingen drastisch zullen afnemen.
Tegelijkertijd gaan we de komende twee weken ook proberen te genieten van de sfeervolle
en mooie tijd van Kerst. Zorg goed voor uw omgeving én voor uzelf ! Wij zullen hetzelfde
doen.

Mooie Kerstdagen en een hoopvol 2021 toegewenst !
Namens het team van de J.C. van Gent,
Albert

p.s.-je: er hangen nog veel gymtassen in de school. Wellicht handig om deze een dezer
dagen op te laten halen om te (laten) wassen.

