Nieuwsbrief 18-12-2020

Beste ouder(s)/verzorger(s) van een of meerdere leerlingen van de Posthoorn
Dat was een vreemd eind van de periode tot kerst. De afgelopen dagen zijn onze collega’s druk
geweest met het opnieuw inrichten van onderwijs op afstand. De groepen 2, 3 en 4 zullen daar nu
ook nadrukkelijker een rol in gaan krijgen dan in het voorjaar het geval was.
Devices
Om dit alles mogelijk te maken, heeft er vanmorgen ook weer een afhaalmoment plaatsgevonden
waarbij de aangevraagde devices uitgeleend zijn.
Noodopvang
Achter de schermen zijn wel ook bezig met het organiseren en bemensen van onze noodopvang. Dat
is de afgelopen dagen in elk geval gelukt. Werkt u in een cruciaal beroep en lukt het u niet om
opvang te organiseren voor uw kinderen? Dan horen we graag uiterlijk op de vrijdagmiddag om
12.00 uur, voorafgaand aan de nieuwe week, dat u opvang nodig heeft. Wij kunnen met die
informatie de bezetting dan in gaan plannen. U aanvraag graag doorgeven aan Ilona, via Parro.
Weektaken
Op maandag 4 januari starten de groepen 3 tot en met 8 met de online lessen. Groep 2 heeft vanaf
dinsdag 5 januari 2x per week een online moment met juf Ingrid.
De weektaken van groep 3 tot en met 8 zijn inmiddels aan u gemaild vanuit ParnasSys. Deze zijn
inmiddels ook allemaal op de website geplaatst. Mocht uw kind werken met een aangepaste taak,
dan heeft u die ook van de eigen leerkracht ontvangen (deze staat niet op de website). Voor groep 2
zal er aan het eind van de kerstvakantie nog een weektaak volgen voor hún start op 4 januari en voor
de leerlingen van groep 1 delen we tegelijkertijd weer een inspiratieblad met tips.
In het begeleidende schrijven in deze e-mails vindt u ook eventuele aanvullende informatie van de
leerkrachten over tijden en dergelijke.
Vragenmoment leerlingen en gebruik van Parro
Voor de leerlingen van groep 3 tot en met 8 sluiten we elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
af met een ‘vragenhalfuur.’ We hopen daarmee veel vragen te ondervangen en u als ouder te
kunnen ontlasten bij het helpen van uw kinderen om de lessen te kunnen maken.
Parro wordt ook ingezet als de leerkracht bijvoorbeeld antwoordbladen met de leerlingen deelt – net
als afgelopen voorjaar. Als u als ouder nog aanvullende vragen heeft voor de leerkracht, iets anders
kwijt wilt of graag ziet dat de leerkracht even telefonisch contact met u opneemt, kunt u dat het
beste doen door een privéberichtje via Parro te sturen aan (beide) leerkrachten. Wij komen daar dan

zo snel mogelijk op terug. Dat geldt overigens ook voor kleine en praktische zaken als de school
(weer) open mag. Doen hoor!
Website
De website is weer ingericht als verzamelpunt van communicatie. Alle verspreide brieven zijn hier in
chronologische volgorde terug te vinden:
https://www.obsdeposthoorn.nl/index.php?section=2&page=240

Ziekte en verlof
Juf Gea zit al enige tijd behoorlijk in de lappenmand en ook meester Jannes is nog niet weer fit. Wij
wensen hen beterschap en hopen na dat we na de vakantie weer met een volledig en fit team
kunnen starten. Of dat helemaal gaat lukken, is op dit moment nog niet te zeggen. Juf Rosan zal op 4
januari in elk geval starten met groep 3-4 en meester Metse vervangt juf Rosan op zijn beurt 4
januari (in plaats van juf Rosan) in groep 7-8.
Daarnaast verwacht juf Sanne een dezer dagen onze enige echte Posthoornbaby en zal meester
Vincent mogelijk na de vakantie gebruik maken van het verlof dat daarbij hoort. Mocht dit zo zijn,
dan neemt juf Mireille de taak van meester Vincent in elk geval over op 4 januari en daarmee is die
vervanging in elk geval al rond. We wensen juf Sanne en meester Vincent natuurlijk ook alvast een
goede bevalling en kraamtijd toe!
Fijne feestdagen, blijf gezond, pas goed op elkaar!

Team obs De Posthoorn, Pesse

