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Willemstad, 12 april 2021.
Geachte ouders,
Een goede, gezegende en vooral gezonde week toegewenst!
Vandaag willen we middels deze brief u op de hoogte stellen van ons plan van aanpak tot
voorlopig 23 april.
V.w.b. groepen 8: Deze groepen worden normaal op school verwacht en hebben les. De ouders
van deze kinderen krijgen een aparte brief hierover.
V.w.b. groepen 1 t/m 7 enkele punten:
Les op afstand
- Vanaf morgen starten alle groepen met Zoom.
- Er wordt in alle groepen minimaal driemaal per week via Zoom lesgegeven.
- De klassenleerkrachten sturen u de codes voor de Zoomsessie per mail. Gelieve deze
zorgvuldig te gebruiken.
- Voorlopig komen vooral de hoofdvakken aan bod: Nederlandse Taal, Rekenen en
Papiamentu.
- Het zelfstandige werk, dat de kinderen moeten maken tijdens de Zoomloze dagen,
wordt u per mail toegestuurd. Dit geldt als huiswerk en als oefenmoment voor de
daaropvolgende les.
- Morgen is er alvast een opstart-moment en worden de regels met de kinderen
besproken en de planning voor de volgende dag doorgenomen.
Enkele afspraken vooraf
We willen uw medewerking vragen, zodat we samen het maximale kunnen halen uit de
komende dagen.
V.w.b. de Zoomsessies:
- Het is een lesmoment voor de kinderen en voor de leerkrachten.
- Het is de bedoeling dat we verder gaan met het Jaarprogramma, hoewel beperkt.
- We verwachten dat u uw kind op tijd laat opstaan om te douchen, ontbijten etc.
- We verwachten dat u uw kind het schooluniform laat aantrekken voor tijdens het
lesmoment. Voor een kind betekent dit, dat hij/zij nu les volgt.
- Indien uw kind niet aanwezig kan zijn, gelieve dan een mail te sturen naar de
klassenleerkracht, die de presentielijst bijwonen.
- Het is belangrijk dat alle kinderen in beeld komen, dus dat de leerkracht de gezichten
kan zien.
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Graag met uw kind praten om hem/haar bewust te maken, dat hetgeen aangeboden
wordt tijdens Zoom, na de lockdown getoetst wordt. Er is dus geen ruimte voor
onderlinge grapjes met elkaar, zoals briefjes sturen naar elkaar of de background
veranderen e.d.
We verwachten dat u ervoor zorg dat uw kind op een rustige plek kan zitten aan een
tafel of lessenaar, waar eventuele boeken, schrijfgerei e.d. op gelegd kunnen worden.
We verwachten ook dat u ervoor zorgt, dat dit in een rustige omgeving gebeurt?
(zonder honden, speeltjes e.d?) Het is uiteindelijk een lesmoment.
V.w.b. de veiligheid van de Zoomsessie: gelieve uw kind op eigen naam te laten inloggen
en niet op naam van iemand anders. Uw kind wordt bij gebruik van een onbekende
naam niet toegelaten. Dit uiteraard uit veiligheidsoverwegingen.
Er mogen geen foto’s en/of opnames gemaakt worden van de Zoomsessies. We
respecteren de privacy van alle kinderen en de leerkracht.
Gelieve als ouder ook niet te interfereren in de les door vragen te stellen of
opmerkingen te plaatsen.

De leerkrachten zijn per mail bereikbaar tot en met 12.30u, indien u vragen wilt stellen.
We hopen van harte dat u meewerkt met ons! Voor de leerkrachten blijft deze vorm van
werken een uitdaging. We kunnen uw positieve ondersteuning hierbij goed gebruiken en
danken u alvast hiervoor!
Stay safe!
Met vriendelijke groeten,
A.M. van Eenennaam-Maduro, adj

