Goor, 17 maart 2020

Geachte ouders/verzorgers van alle leerlingen,

Op zondag 15 maart heeft u een brief van ons ontvangen. In deze brief geven wij aan dat wij vanaf
woensdag 18 maart zorgdragen voor een zo goed mogelijke voortgang van ons onderwijs.
We hebben afspraken gemaakt over hoe wij de leerlingen onderwijs blijven bieden in de komende
periode van sluiting. Wij hebben hiervoor uw medewerking nodig. We beseffen dat we best veel van u
vragen, maar in het belang van de ontwikkeling van uw kind hebben wij het volgende plan
samengesteld.
U kunt op woensdag 18 maart de lespakketten op komen halen. Wij geven de pakketten door het
raam van de klas van uw kind aan u af. Wilt u rekening houden met elkaar en afstand houden?
Samenscholen op het plein is niet toegestaan. Hiervoor hebben wij afgesproken dat wij de pakketten
uitdelen op alfabetische volgorde, op achternaam van het kind.
A t/m E

8:30 uur tot 9:00 uur

F t/m K

9:00 uur tot 9:30 uur

L t/m R

9:30 uur tot 10:00 uur

S t/m Z

10:00 uur tot 10:30 uur

Wij vragen u om zelf een tas mee te nemen waar de spullen in kunnen. De pakketten mogen
opgehaald worden door 1 persoon.
Daarnaast krijgen alle leerlingen taakbrieven tot 6 april. De taakbrieven zijn per week opgesteld. De
eerste brief is van woensdag 18 maart t/m vrijdag 20 maart.
Taakbrief
Op deze taakbrief staan de verplichte lessen die gemaakt moeten worden en een keuzedeel. Indien
aan de orde staat er ook een individueel deel op. Het doel is om de taakbrief aan het einde van de
week af te hebben. Dit geldt voor het verplichte deel en het individuele deel.
Om dit te realiseren verwachten wij dat alle leerlingen 4 uur per dag, 2 uur in de ochtend en 2 uur in
de middag, bezig zijn met schoolse taken. Voor vragen over de klas of onderwijsinhoudelijke zaken
kunt u iedere werkdag contact opnemen met de leerkracht van uw kind(eren) tussen 8:30 uur en
16:00 uur. Dit kan via de Parro-app of via de mail. Voor technische vragen m.b.t. ICT kunt u contact
opnemen met ons via het algemene nummer van de school.
Office365
Tussen woensdag 18 maart en vrijdag 20 maart neemt de leerkracht sowieso één keer contact met u
op over de voortgang van de week en voor eventuele vragen.
Vanaf woensdag 18 maart gaan we werken met Outlook, OneNote en Teams in een Microsoft
Office365 omgeving voor de leerlingen. Alle leerlingen krijgen een persoonlijk account waarmee ze
kunnen inloggen op deze omgeving. De inloggegevens voor dit Office365 account krijgt u woensdag
op papier mee. De inloggegevens van andere websites vindt u terug in de OneNote omgeving van uw
kind.

We bieden via deze omgeving onze lessen en huiswerk aan. Vanaf volgende week breiden we de
contactmogelijkheden via Office365 uit. Leerlingen kunnen via chat, video bellen (niet 1 op 1) en een
notitieblok in contact komen met hun leerkracht(en). Het zou fijn zijn als u de eerste keer uw kind
helpt bij het opstarten.
Instructiefilm
We hebben instructiefilmpjes gemaakt waarin wordt uitgelegd hoe het inloggen werkt.
Deze vindt u hier.
Een filmpje over Teams door kinderen en voor kinderen waarin stap voor stap wordt uitgelegd hoe
Teams werkt vind u hier.
Vanaf maandag 23 maart bieden we structureel online instructies en contactmomenten aan via de
opties in Office365. Van uw groepsleerkracht hoort u op welke vaste momenten dit plaats gaat
vinden. Hierover wordt u eind deze week geïnformeerd.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u via de mail contact opnemen met mij.
Met vriendelijke groet,
Maarten Bomans
Locatiedirecteur obs de Wiekslag en obs Puntdak

