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Corona update van 19 maart
Geachte ouder(s), verzorger(s) en medewerkers,
Graag geven we een algemeen bericht in deze voor ons allen nieuwe
situatie.
Er is al veel onderlinge berichtgeving tussen leerkrachten en ouders en
dat is heel belangrijk.
Ook beseffen we dat het ook voor u een hele belasting is (of kan zijn)
om ineens de zorg en ook het organiseren van het onderwijs voor uw
kinderen dagelijks te hebben.
In deze nieuwe update zetten we weer op een rijtje wat er vanuit de
school wordt gedaan om onze kinderen te ondersteunen.
Onderwijs
Er is nu voor gezorgd dat leerlingen thuis aan de slag kunnen.
Het is noodzakelijk dat de kinderen thuis beschikking hebben over een
computer met internetverbinding.
We hebben als school al enige thuisproblemen hierover kunnen
oplossen.
U kunt ons altijd bellen (631485) of mailen (info@hoeksteenooltgensplaat.nl) wanneer er hieromtrent hardnekkige problemen
blijven.
Communicatie
De communicatie met ouders over thuiswerk loopt voornamelijk via
Parro. Parro was de eerste
De leerkrachten zijn op iedere dag tussen 9.00 uur en 11.45 uur via
Parro beschikbaar voor vragen over de leerstof.
In sommige groepen wordt gebruik gemaakt van instructiefilmpjes op
Youtube die via Parro gedeeld worden.
In de bovenbouw, met name in groep 8, wordt ook gebruik gemaakt
van Instagram Live, zodat met leerlingen kan worden gecommuniceerd
en dat ze ons kunnen horen praten.

Leerkrachten zijn deels op school aanwezig, vermijden zoveel als
mogelijk fysiek contact, maar er vindt wel dagelijks overleg en
afstemming plaats.
Onderwijsinhoudelijk
-Iedere dag wordt er een Bijbelverhaal, voorgelezen door een
leerkracht, die geplaatst is op de website van de school.
(https://www.hoeksteen-ooltgensplaat.nl)
Juist in deze onzekere tijd mogen we laten zien en horen dat we een
Christelijke school zijn.
-Iedere dag wordt nagegaan hoe digitaal thuis leren kan worden
vormgegeven.
Er wordt dagelijks een lesprogramma aangeboden.
Er kwamen wat vragen over het tijdstip van aanbod.
We hebben als team besloten om aan te houden dat het programma
om 9.00 uur beschikbaar staat.
-Gezien de belasting die ook op u als ouder wordt gelegd, willen we de
kinderen niet overladen met een te uitgebreid programma.
Ga met het thuiswerk ook soepel om: lukt het vandaag niet, dan
morgen.
We willen de signalen van u ook heel serieus nemen wanneer het
organiseren van het thuisonderwijs erg moeilijk wordt.
Geef het ons door alstublieft!
-In veel groepen wordt Basispoort ingezet waarbinnen de kinderen hun
lessen kunnen maken.
Door overbelasting kan Basispoort echter niet waarmaken dat ze ten
alle tijden beschikbaar is.
We kunnen niet anders dan dit accepteren.
Probeer het eventueel op een ander tijdstip! Basispoort werkt niet op
een Ipad of Iphone, omdat Basispoort gebruik maakt van Flash.
Opvang
Met Kibeo zijn voor deze week en de komende week duidelijke
afspraken gemaakt over de opvang van kinderen met ouders in de
cruciale beroepsgroepen.
De enkele kinderen die dit betreffen worden opgevangen op de
locatie Weesmolenstraat, zodat onze leerkrachten zich volledig kunnen
richten op het plannen en aanbieden van het onderwijs.

We zijn blij dat velen onder u eigen opvang hebben kunnen regelen.
Mocht u desondanks in de problemen komen, dan kunt u dit melden bij
de school, zodat we met elkaar naar een oplossing kunnen zoeken.
Diversen
In deze verwarrende en onzekere tijd komt er veel op ons af.
Er komen gedachten bij ons op waar we eigenlijk nooit eerder aan
dachten.
Er moeten beslissingen genomen worden over problemen waarvan we
niets of nauwelijks iets van wisten en die ons kunnen beangstigen.
We willen als school onze hulp aanbieden wanneer u met vragen
rondloopt.
We hebben als school een breed netwerk van bijvoorbeeld
maatschappelijk werkers, predikanten en hulpverleners.
Zij kunnen u bijstaan en helpen wanneer u met vragen rondloopt die u
graag met anderen zou willen delen.
Aarzel niet om ons te bellen of mailen, wanneer we u daarin kunnen
helpen!
Tenslotte
Als de ontwikkelingen er om vragen, zullen we in de loop van volgende
week weer met een nieuwe update komen.
We leven in de lijdenstijd waarin we denken aan het lijden van Jezus
om de zonden van Zijn volk.
Ook de Psalmen die de kinderen deze week moesten leren gaan
hierover.
We wensen ons allen de bescherming toe van onze Heere, die een
trouw en eeuwig Schutsheer is (Ps. 38).

Met vriendelijke groet,
Meester Jan Willem
Meester Knoester

