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De Brandaris wil zich onderscheiden op het gebied van
welbevinden, waarden, normen, kwaliteit, stabiliteit, sport, kunst, cultuur en muziek!
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Hoofddorp, 18 december 2020
Betreft: thuisonderwijs vanaf 4 januari 2021
Geachte ouders, verzorgers,
De scholen zijn vanwege Corona weer gesloten en we staan met elkaar voor een
nieuwe uitdaging. Het team van de Brandaris heeft een programma samengesteld
waar uw kind gedurende de schooltijden mee aan het werk kan gaan. We weten dat
het een flinke uitdaging zal zijn om thuis te werken terwijl kinderen ook online
onderwijs krijgen. Het blijft echter belangrijk om ons te realiseren dat we er samen
voor gaan!
Maandag 4 januari gaan we starten met online afstandsonderwijs. Bij de pakketten
die vrijdag 18 december 2020 zijn opgehaald zit een werkschema voor leerlingen van
de groepen 3 t/m 8 .
Dagelijks gaan we met de kinderen online voor een gezamenlijke instructie. De
instructiemomenten van de groepen zullen op verschillende tijden plaatsvinden
i.v.m. ouders die meerdere kinderen op school hebben en hetzelfde device
gebruiken. De kinderen kunnen na de instructie zelfstandig aan het werk, net als op
school. De starttijden van de instructie zijn:
8.30 uur: groep 3 en 4
9.00 uur: groep 5 en 6 (vanaf 8.30 uur: stil lezen/zelfstandig werken)
9.30 uur: groep 7 en 8 (vanaf 8.30 uur: stil lezen/zelfstandig werken)
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Tijdens en na de instructie inventariseren de leerkrachten van de groepen 3 t/m 8
welke kinderen verlengde instructie nodig hebben. Na de instructie gaan we aan het
werk en is de leerkracht beschikbaar om de kinderen te helpen. Van 12.00 uur tot
13.00 uur hebben de kinderen pauze en in de middag wordt er door de kinderen zelf
nagekeken; eventueel met uw hulp. In de middag is de leerkracht online voor
eventuele vragen en kan er weer online met de kinderen gewerkt worden.
Rond 14.00 uur is er een gezamenlijk afsluitend moment waarbij vooral het sociale
aspect belangrijk is (op de woensdag 11.30 uur). De groepen 3 en 4 hebben dit
moment eerder (de betreffende ouders horen dit van de leerkracht).
Gedurende de dag zal er ook RT (bijles) gegeven worden aan kinderen die daarvoor in
aanmerking komen.
Bij de groepen 1-2 zal het online onderwijs er anders uitzien. Er worden
voorleesmomenten georganiseerd, reken – en taalvideo’s via de Parro app gedeeld
en er kan met het thuiswerkpakket gewerkt worden. Via de leerkracht krijgt u hier
meer informatie over.
Wanneer u de leerkracht van de groepen 1 - 4 wilt bereiken, kunt u dat vanaf 4
januari via de parro app of via de mail doen. Ouders van kinderen in de groepen 5 - 8
kunnen de leerkrachten bereiken via de chat in Teams of via de mail. We hebben
gekozen voor deze twee verschillende communicatiemiddelen omdat de onder- en
bovenbouw verschillend gebruik maakt van Teams.
Een fijne sfeer thuis is belangrijk. Wanneer het thuisonderwijs problemen geeft, kunt
u contact opnemen met de leerkracht. Samen komen wij ook door deze periode
heen! Samen zijn we sterk!
We wensen u veel succes en gezondheid toe en hopen u en de kinderen weer heel
snel te zien! Fijne kerstdagen en alle goeds voor 2021!
Namens het team van de Brandaris;
Inge Linssen, bouwcoördinator groepen 1-2, 3
Martine Groenewegen, bouwcoördinator groepen 4, 5, 6
Barbara Braiek, bouwcoördinator groepen 7,8
Leon Dijcks, directeur
CBS de Brandaris
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