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THUISWERKEN DOE JE ZO…………..
GOOGLE CLASSROOM
In groep 3 t/m 8 willen we vanaf a.s. woensdag 8 april gebruik gaan maken van Google Classroom. Dit is een aanvulling op Google Meet. Google Classroom is een online omgeving
waarin aanvullende informatie te vinden is over het lespakket dat u vandaag heeft opgehaald. U kunt bijvoorbeeld denken aan instructievideo’s. Ook wordt daar dagelijks de Google
Meet link gedeeld zodat de kinderen zelfstandig kunnen inloggen.
Op deze manier zorgen we ervoor dat er één duidelijke online plek is waarin u samen met
uw kind(eren) alle informatie kunt vinden.
Dit betekent voor u het volgende. U ontvangt vandaag via het Ouderportaal een bericht met
uitleg, inloggegevens en een instructievideo over het aanmelden voor Google Classroom.
Deze week worden de Google Meet links en de instructievideo’s zowel via het Ouderportaal
als via Google Classroom gedeeld. Vanaf volgende week worden deze enkel gedeeld via
Google Classroom. Het is dus belangrijk dat u zich zo snel mogelijk aanmeldt.
Google Classroom is voor u, maar ook voor ons, nieuw. Het programma biedt veel mogelijkheden. Daarom hebben we ervoor gekozen dit programma in stapjes in gebruik te nemen.
De kinderen blijven dus werken met het lespakket, maar kunnen vanaf volgende week aanvullende informatie vinden op Google Classroom. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u
terecht bij de groepsleerkracht(en) van uw kind.
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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