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Nieuwsbrief
Thuisonderwijs

groepsvorming. Het is fijn als we de lesdag

De complimenten voor alle ouders en

gezamenlijk kunnen afsluiten.

kinderen over afgelopen week! Bijna alle

* U moet het online lesgeven zien als een

kinderen volgen dagelijks de online lessen.

lesdag. We willen zodoende graag dat alle

Bedankt! Op die manier houden wij goed

kinderen van groep 3 t/m 8 aanwezig zijn

zicht op de kinderen en kunnen wij echt

van 9 tot 12 uur. Mocht het niet lukken om

inhoudelijke instructies geven.

gedurende deze tijd aanwezig te zijn, dan
willen we u vragen om dit vóór de lesdag

Op maandag en dinsdag liepen wij helaas

door te geven via de mail of de telefoon.

tegen een landelijke storing aan van Moo.nl.
Inmiddels hebben wij hiervoor een
excuusbrief ontvangen van Heutink. In de

Noodopvang

brief geven zij aan, dat de ongekend hoge

In de bijlage een brief van stichting Comprix

piek in het aantal gebruikers op maandag- en

over de noodopvang. Net als de landelijke

dinsdagochtend zorgde voor de storing.

trend hebben we op de Heidepolle te maken

Heutink heeft de servercapaciteit

met een groot aantal kinderen in de

opgeschaald en gaat er vanuit dat de

noodopvang.
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problemen nu verholpen zijn.
We willen de ouders van de cruciale beroepen
Het online werken is voor ons en voor alle

vragen om alleen een beroep te doen op de

leerlingen een nieuwe werkwijze. Het is mooi

noodopvang als dat echt niet anders kan.

om te zien, hoe de lessen afgelopen week

Probeert u ook te kijken naar andere

steeds beter vorm begonnen te krijgen.

oplossingen. Bijv.:

Mocht u punten hebben, waar u of uw kind

* Het zoeken van een oppas.

tegenaan loopt, geeft u dat dan aan. We

* Het samen huiswerk maken bij een

zullen dan zoeken naar een oplossing.

vriendje/vriendinnetje.

Ten aanzien van het thuiswerken hebben we

Wellicht is het schuiven in dagen ook nog een

nog wel een aantal aandachtspunten voor u

mogelijkheid. Vooral op dinsdag en vrijdag

als ouder:

hebben wij veel kinderen in de noodopvang.

* Het is fijn als de kinderen niet vooruit
werken. Het is jammer als kinderen de les al
klaar hebben. Daardoor zijn ze minder

Jaargang: 2020-2021
2019-2020

gemotiveerd om goed mee te doen met de
instructie.
* Het is de bedoeling dat leerlingen pas
uitloggen, nadat zij toestemming hebben
gekregen van de leerkracht om de les te

Mocht u toch een beroep willen doen op de

verlaten. Het gaat bij de les namelijk niet

noodopvang, wilt u dat dan een week van te

alleen om het maken van het werkboek. Het

voren aangeven? Dan kunnen wij daar

gaat ook om de instructies en de

rekening mee houden in onze bezetting.

Oud papier
In verband met Corona zal er op maandag 18
januari geen oud papier worden opgehaald.

Voor volgende week

Voor volgende week wensen wij iedereen
weer veel succes met het thuisonderwijs!

Agenda
18 januari

Oud papier (afgelast ivm Corona)
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