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THUISWERKEN DOE JE ZO…………..
Afgelopen woensdag zijn de pakketten op school afgehaald waarmee de leerlingen van onze
school thuis aan de slag kunnen. We hebben veel positieve berichten en complimenten van
ouders gehad. Niet alleen over de communicatie en de snelheid waarmee de pakketten geleverd zijn maar vooral ook over de inhoud.
Fase 1 is nu afgerond, onze leerlingen kunnen samen met u thuis aan het werk. Wij snappen
op school dat dit geen geringe opdracht is en dat het fijn zou zijn als wij vanuit school ondersteuning en begeleiding kunnen bieden. Uiteraard kunt u over de leerstof of andere groepszaken via de e-mail contact opnemen met de leerkracht(en) van uw kind(eren). Over alle andere zaken, van welke soort dan ook, kunt u contact opnemen met de directeur van de
school (info@bs-opbouw.nl). De Interne Begeleiders juffrouw Nini
(nini.vanetten@bs-opbouw.nl) en juffrouw Imke (i.harmsen@bs-opbouw.nl) kunnen vragen
beantwoorden over lopende trajecten of antwoord geven op andere specifieke hulpvragen
over uw kind(eren).
Achter de schermen wordt hard gewerkt aan fase 2 om een platform in te richten zodat wij
ook (digitaal) contact met uw kinderen kunnen krijgen. Woensdag gaan de leerkrachten zich
hierin verder professionaliseren, donderdag hopen wij “live” contact met de leerlingen te
kunnen maken. Het streven is dat leerkrachten op vaste momenten digitaal instructie gaan
geven en leerlingen gaan begeleiden bij hun opdrachten. In de loop van de volgende week
ontvangt u informatie over de voortgang.
SALTO vindt dat alle kinderen hierin gelijke kansen moeten krijgen. Er zijn mogelijk leerlingen
op onze school met een thuissituatie waar wifi, internet of laptop niet vanzelfsprekend zijn.
Mocht u geen digitale middelen ter beschikking hebben gaan we kijken in hoeverre hierin
ondersteuning kan worden geboden. U kunt dit doorgeven aan de directeur van de school.
Uiteraard gaat hij hier vertrouwelijk mee om.

BERICHTGEVING VANUIT SCHOOL
Helaas werkt het ouderportaal nog steeds niet optimaal. Sommige berichten lijken verstuurd
te zijn, maar blijken uiteindelijk toch niet of veel later aan te komen. Om te voorkomen dat u
berichten niet ontvangt, worden algemene berichten vanuit school ook via de e-mail verstuurd, tot het moment dat wij zeker weten dat het ouderportaal weer volledig betrouwbaar
is. Het kan dus zijn dat u berichten dubbel ontvangt.
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STUDIEDAG MAANDAG 23 MAART GAAT NIET DOOR
Misschien overbodig om te melden, maar de geplande studiedag van a.s. maandag gaat niet
door. Een aantal leerkrachten van onze school zijn uit voorzorg thuis (RIVM richtlijnen) en
ook wij volgen het advies om vanuit thuis te werken. Dagelijks zijn er volgens rooster een
aantal leerkrachten op school aanwezig om leerlingen op te vangen waarvan één van de ouders een “vitale functie” heeft. De directeur en school assistent (meneer Marc) zijn de hele
week op school aanwezig.

LEUKE OPDRACHT VOOR ALLE LEERLINGEN VAN GROEP 1 T/M
8 VAN DE OPBOUW (HERHALING)
In een extra bijlage bij deze Nieuwsbrief nogmaals de extra leuke opdracht die alle leerlingen
van onze school kunnen uitvoeren. Er zijn al heel wat tekeningen en brieven gemaakt en in
de brievenbus van de school gedeponeerd en weer afgeleverd.
Met vriendelijke groet,
mede namens de collega’s,
Harry Voss, directeur
U krijgt uw nieuwsbrief nu digitaal. Mocht uw e-mailadres wijzigen, dan kunt u dat doorgeven via info@bs-opbouw.nl
Kent u ouders die de nieuwsbrief nog niet digitaal toegestuurd krijgen, vraag hen dan
ook ons snel een e-mail te sturen. Stuur uw mail naar: info@bs-opbouw.nl Voor alle overige vragen en of informatie kunt u dit e-mailadres ook gebruiken.
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