Onderwijs op afstand
16-03-2020

Beste ouder(s) / verzorger(s) van de Kogge,
Zoals al eerder geïnformeerd heeft het kabinet gisteren (zondag 15 maart) besloten de basisscholen te sluiten.
De Kogge zal, zoals het er nu naar uitziet tot maandag 6 april gesloten zijn.
Als team werken we deze dagen aan een oplossing om onze leerlingen in de periode dat ze thuis zijn toch
schoolwerk te laten maken. Vandaag en morgen wordt er geïnventariseerd of de leerlingen thuis op een
computer of iPad opdrachten kunnen maken. Daarnaast hebben we uitgezocht welke materialen wij mee kunnen
geven aan de leerlingen om thuis in te werken. Omdat plots tot de sluiting van de basisscholen is besloten, zijn
nog niet alle materialen klaar en werken wij er morgen ook nog aan met elkaar.

Op woensdag 18 maart tussen 8.30 -14.00uur bieden wij u de gelegenheid om naar school te komen om de
huiswerkmaterialen voor uw kind/kinderen te komen ophalen. Dit geldt voor alle leerlingen dus ook voor de
leerlingen van groep 1 en 2 (met gepast materiaal).

!!! Belangrijke afspraken hierbij zijn (we gaan er vanuit dat iedereen zich hier aan houdt )









er komt 1 ouder in de school (geen kinderen mee!)
heeft uw meerdere kinderen op school dan haalt 1 ouder de tasjes op uit de lokalen
bij de ingang staat een flesje om uw handen mee te ontsmetten
niet meer dan 1 ouder tegelijk in het lokaal.
De leerkracht is niet in het lokaal aanwezig
De materialen liggen in een tasje op de tafel van uw kind
Wanneer u de materialen heeft verlaat u de school
Houd gepaste afstand wanneer u andere ouders treft.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om op woensdag de materialen te komen ophalen, neem dan even contact op
met de leerkracht van uw kind. Dit kan via Parro. Er wordt dan samen gezocht naar een oplossing.
Via de leerkracht(en) van uw kind ontvangt u meer informatie over het onderwijs op afstand. Zij zullen
inloggegevens/wachtwoorden sturen voor Basispoort zodat de kinderen ook online kunnen werken in de voor
hen bekende digitale omgeving. Ook hoort u van de leerkrachten wanneer en op welke manier u ze kunt bereiken
mocht u vragen hebben over bepaalde zaken.
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De afspraken en maatregelen puntsgewijs:

•
•
•
•
•

Vanaf maandag 16 maart is de school tot nader order gesloten
Op woensdagochtend 18 maart is de school open voor ouders om materiaal voor uw kind te komen
halen (zie afspraken hierover)
Er is een tijdslot waarin u het werk van uw kunt komen ophalen nl. van 8.30 -14.00
Leerlingen die thuis geen device hebben mogen er, na overleg met school, een device lenen
U krijgt van de leerkracht van uw kind een mail met een link voor Basispoort en eventuele inlogcodes
voor andere programma’s .

Zodra we aanvullende informatie hebben over de heropening van de school, laten we u dat zo snel mogelijk
weten. Dat de school is gesloten is een ingrijpende maatregel. Op dinsdag 17 en woensdag 18 maart zijn we
telefonisch bereikbaar op het nummer van school (0515-531606) om eventuele vragen te beantwoorden.
We hopen u en uw kind/kinderen snel weer in gezondheid mogen ontvangen op school!

Vriendelijke groet,
Team van De Kogge

