INFO
2 november 2020

Belangrijke data:
●

Zie de bijlage bij deze Info voor het oud-papier-rooster; let op: het rooster is al vanaf mo
dus het is goed om na te gaan wanneer u aan de beurt bent!

Team

Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Natuurlijk allereerst de beste wensen voor in dit nieuwe kalenderjaar! De feestdagen zijn
voorbij en de school start het afstandsonderwijs weer op. Instructies, noodopvang, devices…
alles heeft momenteel onze aandacht en deze hele lockdown vraagt wederom iets van ons
allemaal (leerlingen, ouder(s)/ verzorger(s), team).
Hoewel eerder nog tot de mogelijkheden behoorde dat de scholen wellicht eerder dan 18
januari weer open zouden gaan, is gebleken dat het besluit om tot 18 januari de scholen te
sluiten van kracht blijft, inclusief de daarbij aangegeven richtlijnen en afspraken. Een groot
aantal richtlijnen zijn hetzelfde gebleven, denk bijvoorbeeld aan: het geven van onderwijs op
afstand, de cruciale beroepen en de noodopvang, het afstand houden en de
hygiënemaatregelen. Wél is het testbeleid, waar eerst behoudend mee om werd gegaan voor
kinderen onder de 12 jaar, een punt van aandacht. Alle kinderen met klachten komen er nu
voor in aanmerking om getest te worden. Mocht dit voor uw kind(eren) gelden, dan adviseer
ik u om hierover contact te leggen met de GGD Hollands Noorden. Via 088-01 00 562 kunt u

hierover informatie krijgen en zij kunnen u adviseren wat wel/ niet handig en/ of noodzakelijk
is.
Aanvankelijk zou er deze maandag geen Info uit gaan, maar er is besloten om toch een
tussentijdse Info te sturen. Niet alleen delen we opnieuw de informatie vanuit de mail voor de
kerstvakantie over hoe het afstandsonderwijs er uit ziet. Ook informeren wij u over nieuws
rondom het Corona-virus, delen we opvoednieuws met u en wordt b.v. het nieuwe oud
papier-loop-rooster met u gedeeld. Door een misverstand is dit oud-papier-rooster helaas
niet eerder met u als ouder(s)/ verzorger(s) gedeeld. Het is belangrijk om dit wel te bekijken,
aangezien het schema morgen al ingaat.
Ook in dit kalenderjaar gaan we graag, in goede samenwerking met jullie, samen vooruit!

Schoolontwikkeling - onderwijs op afstand

Zoals aangegeven zijn de uitgangspunten van het onderwijs op afstand voor de periode van
de komende twee weken:
- Uiterlijk maandag 4 januari ontvangt iedereen een weekplanning m.b.t. het geboden
onderwijs van die week;
- De groepen 1/2 werken met een informatiebrief die zij naar de ouder(s)/ verzorger(s) sturen
en er zijn boekjes gemaakt voor de leerlingen om in te werken;
- Van groep 3 t/m 8 ontvangen de leerlingen dagelijks instructie om dezelfde tijd via Google
Meet. Het schema hiervoor ziet er als volgt uit:
van 8.30 tot 9.10 uur: groep 3
van 9.10 tot 9.50 uur: groep 5
van 9.50 - 10.30 uur: groep 7 en groep 8
van 10.30 tot 11.10 uur: groep 4
van 11.10 tot 11.50 uur: groep 6
Door te werken volgens bovenstaand tijdschema hebben we geprobeerd ervoor te zorgen
dat broertjes/ zusjes niet tegelijk achter een device hoeven te zitten om instructie te krijgen.
Bovendien verzorgen wij als team ook nog de noodopvang van de leerlingen met elkaar, dus
vandaar dat een schema hierin handig is. We weten dan wie er op welk moment en tijdstip
inzetbaar is;
- Een aantal groepen start maandag 4 januari met digitale instructie, enkele groepen vangen
hiermee aan vanaf dinsdag 5 januari. De leerlingen krijgen wel vanaf 4 januari werk om mee
aan de slag te gaan;

- De nadruk binnen het onderwijs op afstand ligt op de vakken rekenen, lezen, spelling. Voor
rekenen krijgen de leerlingen instructie, tijdens spelling wordt b.v. een dictee gegeven en het
technisch lezen wordt vormgegeven middels Estafette. Verder wordt gekeken voor een
zaakvak, een les schrijven en evt een creatieve opdracht per week. Daar waar mogelijk
wordt maatwerk geboden;
- Mocht(en) uw kind(eren) echt niet thuis kunnen blijven en zij gebruik moeten maken van de
noodopvang, dan willen wij u vragen om hen het schoolwerk en de weekplanning mee naar
school te geven. Hoewel het écht noodopvang betreft en er dus geen sprake is van
onderwijs, kunnen leerlingen hier evt. wel aan werken gedurende de dag;
- Net als vorige keer toen de school gesloten was, hopen we dat het iedereen zoveel
mogelijk lukt om deel te kunnen nemen aan het onderwijs op afstand. Uiteraard begrijpen wij
dat het ook veel van u als ouder(s)/ verzorger(s) vraagt. Mocht het niet lukken en/ of heeft u
vragen, dan kunt u per mail contact leggen met de leerkracht van uw eigen kind(eren).
Wij beseffen ons dat deze tijd hectisch is voor iedereen en dat deze vooral ook vraagt om
verbinding en er met elkaar het beste van maken.

Nieuws

Corona-virus
Afgelopen week is er in het nieuws informatie geweest over meldingen van besmettingen
met een nieuwe variant van het Corona-virus (de variant uit het Verenigd Koninkrijk). Hierbij
werd een mogelijk verband gelegd met een cluster op een basisschool. Op dit moment
hebben wij op school dezelfde informatie als jullie en is er nog veel onduidelijk over wat er
precies aan de orde is en of dit nadere impact zal hebben op hoe wij in Nederland met de
maatregelen rondom het Corona-virus omgaan. Mocht hierover wel meer duidelijkheid
komen vanuit het kabinet en het betekenis hebben voor maatregelen bij ons op school, dan
zullen wij u hierover natuurlijk informeren.
Gemeente Medemblik - nieuwsbrieven
Via de website van de Gemeente Medemblik kunt u zich abonneren op de wekelijkse
nieuwsbrief om zo goed mogelijk op de hoogte te blijven van het nieuws in de gemeente.
Via de link
https://gemeentemedemblik.email-provider.nl/web/779rxgmarv/rzztwcltlk/zbwnxpzm1v/hibbsv
oazo is meer informatie te vinden over de MFA en de ontwikkelingen hierin van de afgelopen
periode.

OR

Via de coördinator oud papier ophalen vanuit de OR is het verzoek gekomen om met u het
schema voor het ophalen van het oud papier op de dinsdagavonden te delen. Daarnaast is
er een bijlage met een poster waarop informatie staat over hoe het werkt en wie de
contactpersoon hiervoor is.

Trots
Als parel willen we graag benoemen dat we het als school fantastisch vinden dat het al
zoveel leerlingen en ouders/ verzorgers gelukt is om met het schoolwerk aan de slag te
gaan! Mooi, om te zien dat de Google Meet-momenten met daarin instructies goed bezocht
zijn. Wij vinden het als school ontzettend belangrijk om te kijken hoe het lukt om zoveel
mogelijk leerlingen aangehaakt te krijgen bij het onderwijs op afstand en beschouwen het als
essentieel om contactmomenten met de kinderen te behouden.

Gemeente Medemblik - schoolmaatschappelijk werk
Vanuit de samenwerking met onze (school)maatschappelijk werker, Romy Bankras, vindt u
in de bijlagen informatie over het opvoeden in Corona-tijd en opvoednieuws met als
onderwerp ‘Kinderen en ruzie’. De inloopmomenten, zoals opgenomen in de jaarplanner,
kunnen a.g.v. de maatregelen rondom het Corona-virus helaas niet doorgaan. We zijn
ontzettend blij en trots dat er door deze samenwerking toch waardevolle informatie met u als
ouder(s)/ verzorger(s) gedeeld kan worden.

