Beste ouder(s)/verzorger(s),
Via deze brief willen wij u graag informeren hoe we op Het Veldhuis het thuisonderwijs in de periode
van 4 januari 2021 t/m 15 januari 2021 zullen inrichten. Deze periode vraagt weer de samenwerking
die wij ook al in maart 2020 hebben opgepakt. We vertrouwen erop dat deze brief duidelijkheid biedt
en dat wij weer samen sterk kunnen staan voor onze kinderen.
Chromebooks
U kunt tot woensdag 16.00 uur een verzoek tot het lenen van een chromebook indienen via
info@rkshv.nl. Vermeld hierbij duidelijk de naam van de leerling en de groep. We vragen u eerst zelf
een eigen oplossing te bedenken, omdat er niet voldoende chromebooks beschikbaar zijn voor
iedereen. De chromebooks kunt u, na een bevestiging van ons via de mail, donderdagochtend
17 december tussen 10.00 uur en 12.00 uur ophalen. Voor de chromebooks dient bij het afhalen
door één van de ouders een bruikleenovereenkomst getekend te worden.
Thuisonderwijs
Vandaag krijgt uw kind(eren) de werkboeken van de verschillende basisvakken mee naar huis. De
komende periode van thuisonderwijs zullen we de verwerking zowel digitaal als op papier aanbieden.
Ook zal de leerkracht dagelijks de leerlingen voorzien van instructies via Google Meet.
Groep

Instructie 1

Instructie 2

1-2

08.30 - 09.15 uur

11.30 - 12.00 uur

3-4

09.15 - 10.00 uur

12.00 - 12.30 uur

5-6

10.00 - 10.45 uur

12.30 - 13.00 uur

6/7-7-8

10.45 - 11.30 uur

13.00 - 13.30 uur

Van de leerkracht van uw kind(eren) krijgt u bericht hoe zij invulling geven aan dit instructiemoment.
Dit kan met de hele klas of in kleinere groepjes. Het uitgangspunt is dat iedere leerling dagelijks
contact heeft met de leerkracht.
Dagelijks zullen de leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 het werk voor de betreffende dag om
08.00 uur klaarzetten. De leerkrachten van de groepen 1/2 sturen op maandagochtend om 08.00 uur
via de mail de weekplanning. De leerkrachten zijn tijdens de thuiswerkperiode dagelijks tussen
10.00 uur en 14.00 uur bereikbaar voor vragen via de e-mail of Google Classroom chat.
In de periode van thuisonderwijs worden er geen toetsen afgenomen. We streven ernaar om het
rapport op de geplande datum van 4 februari mee te geven. De CITO-toetsen zullen opgeschoven
worden. We zullen u hier later over informeren.
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Extra ondersteuningslessen
Vanaf 16 december 2020 t/m 15 januari 2021 komen de bijeenkomsten ‘extra ondersteuning’ die na
schooltijd gegeven worden te vervallen. Het is op dit moment niet haalbaar om dit in een online
omgeving voort te zetten. Wanneer de school weer volledig open gaat, zullen de lessen weer
opgepakt worden.
We begrijpen dat u vandaag veel informatie van ons krijgt over de komende periode van
thuisonderwijs. Wij willen graag zorgvuldig zijn en de verantwoordelijkheid nemen om 4 janauri met
goed thuisonderwijs te starten. Dit kunnen wij alleen samen!
We gaan op een andere manier de kerstvakantie in. Ondanks dat willen wij de leerlingen en u als
ouder(s)/verzorger(s) een fijne en gezonde kerstvakantie wensen.

Met vriendelijke groet,
Team Het Veldhuis
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