er vragen zijn, dan kunt u per mail of op een
afgesproken tijdstip telefonisch contact opnemen
met de leerkracht van uw kind.
U vindt hieronder nogmaals de mailadressen van
iedereen.

Schoolberichten
10 april – nr. 170
Scholen gesloten t/m de
meivakantie:
De scholen zijn eerst gesloten t/m de meivakantie.
We hopen dat we na de meivakantie weer naar
school kunnen. Dit blijft eerst nog afwachten.
Op het moment is het advies nog steeds ‘Blijf
thuis, houd afstand en was je handen’. Dit om
besmetting te voorkomen en de verspreiding van
het virus tegen te gaan.

a.stam@sooog.nl
e.nijlunsing@sooog.nl
f.de.groot@sooog.nl
m.koolhof@sooog.nl
e.meijer@sooog.nl
s.heikamp@sooog.nl
a.korteweg@sooog.nl

juf Anneke
meester Edwin
juf Fokje
juf Marloes
juf Erna
juf Suzanne
juf Anja

Een compliment voor u als ouder over de wijze
waarop u thuis het onderwijs aan uw kind oppakt
met hulp van de leerkrachten. Top!
Ik vind het ook fantastisch hoe de leerkrachten
alles hebben opgepakt de afgelopen weken en
zich inzetten om ervoor te zorgen dat het
onderwijs op afstand toch doorgaat.

Kinderopvang op school:
Thuisonderwijs/les op afstand:
Alle collega’s hebben inmiddels het
thuisonderwijs op afstand georganiseerd. Er wordt
zowel digitaal als op papier gewerkt.
De leerkrachten zijn aan het videobellen met de
kinderen en er worden ook instructies op deze
manier gegeven.
Eerst werd er in groep 7/8 met Zoom gewerkt,
maar inmiddels zijn ze overgestapt op Google
Meet en dat lukt met de chromebooks goed.
Ook de andere groepen kijken of dat gaat lukken.
Juf Suzanne en juf Erna werken op papier en
deels digitaal. Verder hebben ze wekelijks contact
met de kinderen en ouders. Op het ouderportaal,
waarvan u dagelijks een update krijgt, vindt u voor
de groepen 1 en 2 instructiefilmpjes met leuke
opdrachten.

Voor kinderen van ouders die beide in de vitale
beroepen werken is er opvang op school. We
houden de groep op school zo klein mogelijk
omdat de kinderen thuis het veiligste zijn.
Veiligheid van kinderen, ouders en personeel
staat voorop.
Naast opvang voor kinderen van ouders die
werkzaam zijn in de vitale beroepen is er ook
opvang voor kwetsbare kinderen. Kinderen voor
wie het om wat voor reden dan ook thuis niet
veilig is. Mocht u voldoen aan de voorwaarden
voor het gebruik maken van opvang op school,
dan kunt u contact opnemen met Anja Korteweg
(a.korteweg@sooog.nl / 06-44548930)
In de meivakantie is het uitgangspunt dat de
scholen gesloten zijn tenzij er richtlijnen vanuit de
overheid komen.

U ziet dat het team van Obs Drieborg niet stil
staat. We leren zelf veel bij deze periode wat
betreft het thuisonderwijs op afstand.
Ik hoop dat het voor u thuis allemaal lukt om uw
kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Mochten
o.b.s. Drieborg – G. Topelenstraat 9 – 9688 RN Drieborg – 0597 521477 - obsdrieborg@sooog.nl – twitter o.b.s. Drieborg

o.b.s. Drieborg – G. Topelenstraat 9 – 9688 RN Drieborg – 0597 521477 - obsdrieborg@sooog.nl – twitter o.b.s. Drieborg

