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Fijne feestdagen
en een gelukkig en gezond
2021 toegewenst!

Kalender
Week van 4 – 8 januari
Maandag
4 jan.

Ophalen
lesmateriaal/
laptops

Week van 11 – 15 januari
Maandag
11 jan.

Dinsdag

5 jan.

Dinsdag

12 jan.

Woensdag
Donderdag
Vrijdag

6 jan.
7 jan.
8 jan.

Woensdag
Donderdag
Vrijdag

13 jan.
14 jan.
15 jan.

Studiedag – geen online
les

Onderwijs op afstand
De afgelopen dagen hebben we ons ingezet om het onderwijs op afstand goed voor te bereiden. Hieronder
lezen jullie hoe we dit georganiseerd hebben:
Digitale gegevens
•
•
•

•

Alle kinderen ontvangen deze week via Parro een blad met daarop hun inloggegevens voor de
digitale programma’s waarmee we na de kerstvakantie werken.
Als communicatiemiddel gebruiken we het programma TEAMS. Dit is op dit moment al werkzaam.
Inloggen kan via: https://teams.microsoft.com
De kinderen hebben dit schooljaar een nieuw TEAMS-account met een andere inlognaam en
wachtwoord. Het is dan ook handig om voor 5 januari al een keer in te loggen, zodat alles goed
werkt voordat de eerste lessen gaan beginnen.
Een handige video over het werken met TEAMS vinden jullie hier: Microsoft Teams: Uitgelegd Door
en Voor Kinderen – YouTube

Ophaaldag
Op maandag 4 januari kunnen de lespakketten en laptops op school opgehaald worden. Hiervoor gebruiken
we onderstaand rooster. Graag vragen we iedereen om via de hoofdingang de school binnen te komen en
een tas mee te nemen.
Tijdstip
Achternamen
8:30 – 9:00
A tot en met D
9:00 – 9:30
E tot en met H
9:30 – 10:00
I tot en met L
10:00 – 10:30
M tot en met P
10:30 – 11:00
Q tot en met T
11:00 – 11:30
U tot en met Z
(Tip: neem een tas mee om de schoolspullen mee naar huis te nemen)
Online lessen
•
•
•

Vanaf dinsdag 5 januari werken alle groepen met een rooster voor online lessen. Hiervoor krijgen
jullie via TEAMS bericht.
Op de dagen dat leerkrachten bij de noodopvang zijn, worden er geen online lessen gegeven.
Op de studiedag van 12 januari zijn alle kinderen vrij en is er een online studiedag voor het team van
de Paulusschool.

Opvang vanaf 4 januari
Op dit moment zijn er maatregelen vanuit de overheid ingezet met als doel:
-

Verspreiding voorkomen, door zo weinig mogelijk ontmoetingen tussen mensen.
De mensen die werken in de cruciale beroepen blijven beschikbaar.

Vanwege dit laatste belang is het de taak van school om noodopvang te verzorgen voor de ouders die een
cruciaal beroep hebben en geen mogelijkheid hebben om kinderen op een andere manier op te vangen.
Ook de afgelopen dagen hebben we gemerkt dat veel ouders met cruciale beroepen naar oplossingen in
hun naaste omgeving hebben gezocht. Dit waarderen we enorm.
We vragen aan iedereen om ook in de weken na de kerstvakantie alleen gebruik te maken van de
noodopvang als er geen andere mogelijkheid is.
Aanmelden voor noodopvang vanaf 4 januari kan met een mail, het liefst zodra jullie het weten en
minimaal 24 uur van te voren, naar: evelien.kraaij@kansenkleur.nl

Kerstkaarten van het keuzevak “Handletteren” bezorgd bij Huize Roza.
Tijdens het afgelopen keuzevak hebben de kinderen bij handletteren gewerkt aan kerstkaarten. We hebben
heel veel moois gemaakt en verzameld voor de bewoners van verzorgingstehuis Huize Roza. De moeder van
Yfke uit groep 6 werkt hier en heeft onze kaarten meegenomen. Afgelopen week heeft ze de kaarten aan
de bewoners gegeven. Ze vonden het lief, mooi en schitterend en geweldig dat er aan ze gedacht werd. Een
menig glimlach kwam tevoorschijn!
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