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THUISWERKEN DOE JE ZO…………..
Zoals al gemeld in de vorige Nieuwsbrief wordt er achter de schermen hard gewerkt aan fase
2 om een platform in te richten zodat wij ook (digitaal) contact met uw kinderen kunnen krijgen. Vandaag hebben de leerkrachten zich hierin verder geprofessionaliseerd en het streven
was om morgen online te gaan.
Helaas gaat dit (nog) niet lukken. Begin vorige week is er een aanvraag de deur uitgegaan om
het platform in te richten, maar omdat er erg veel scholen zijn met dezelfde vraag is dit nog
niet rond. Er wordt nu gewerkt aan een tussenoplossing zodat we zeker maandag online
kunnen. U krijgt hier morgen of vrijdag meer informatie over.
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).
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.
Van een aantal ouders hebben wij reacties gehad over de lespakketten. Tips en tops zijn van
harte welkom. U kunt deze sturen naar de leerkracht van uw kind of naar info@bs-opbouw.nl

RAPPORTEN
Op 27 maart 2020 ontvangt u het rapport en de Cito LOVS-gegevens van uw kind(eren). We
hebben besloten om dit niet via het ouderportaal te doen, maar via de e-mail.
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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