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THUISWERKEN DOE JE ZO…………..
In de Nieuwsbrief van gisteren heb ik u gemeld dat we a.s. maandag online gaan. Het platform is nog niet helemaal ingericht, maar met een tussenoplossing kunnen we aan de slag.
We gaan dit als volgt doen:
 In de week van 30 maart gaan wij digitale, individuele gesprekken organiseren tussen
de leerkrachten en de leerlingen. Wij hebben ervoor gekozen om eerst individueel
met de kinderen in gesprek te gaan, voordat we dit met de hele groep of groepjes
kinderen gaan doen. Het doel van het gesprek is vooral om te kijken hoe het gaat met
de kinderen en hoe het gaat met het thuiswerken. Daarnaast is het een eerste kennismaking met Google Meet voor uw kind.
 U krijgt vandaag via het ouderportaal een uitnodiging om in te schrijven voor dit digitale gesprek.
 Op de dag van het gesprek ontvangt u via het Ouderportaal een link waarmee uw
kind kan deelnemen aan het gesprek. Bij link vindt u een stappenplan waarmee u
kunt inloggen.
 Op donderdagmiddag 2 april (van 13.00-14.00 uur) en vrijdagochtend 3 april (van
09.00-10.00 uur) worden er voor de groepen 4 t/m 8 groepsmomenten via Google
Meet ingepland. Hierover krijgt u volgende week meer informatie.
 In een extra bijlage bij deze Nieuwsbrief de gedragsregels die horen bij het gebruik
van Google Meet.
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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