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Vakanties en vrije dagen
Donderdag 9 april studiedag; geen lessen, geen school en
geen opvang voor leerlingen.
Maandag 13 april 2e paasdag; geen lessen, geen school en
geen opvang voor leerlingen.
Meivakantie 25 april t/m 10 mei 2020
Lieve leerlingen en ouders we missen jullie!
We hopen dat het goed met jullie gaat en dat jullie gezond
zijn, we zien jullie graag weer gauw op school.
Afspraken in de digitale klas
Zet tijdens de digitale lessen jullie microfoon op ‘dempen’ want de juf of meester is dan
aan het woord.
Gebruik zoveel mogelijk een headset, dat zorgt voor minder echogeluiden.🎧
Zoek een rustige plaats waar je ongestoord kan luisteren en volgen.
Heb je een vraag voor de meester of de juf stuur dan eerst een
chatbericht (geen videochat) om online een afspraak te maken. Dit kan
tijdens de schooluren.
Let op je taalgebruik in de digitale klas. De klasafspraken gelden ook hier.
Doe niet aan cyberpesten en houd je aan de regels. Wat je niet in het echte leven zou
zeggen, zeg je ook niet online. Wees vriendelijk voor elkaar.
Niet iedereen is constant online. Heb geduld als iemand niet meteen reageert op jouw
bericht.
Werk met aandacht aan je opdrachten en lever ze tijdig in. Heb je een
probleem, of vind je iets niet terug, chat dan even met de juf of de meester.
Ouders zijn verantwoordelijk wanneer hun kind online is. Wij kunnen alleen tijdens de
Meet de kinderen in de gaten houden, maar wat ze daarna doen hebben wij geen zicht
op. Gelukkig gebruiken kinderen het ook om samen te Meeten voor de gezelligheid en
samen huiswerk te maken.
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Rooster chat momenten met de juf of meester
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Praten over Corona met je kind
https://www.kenniscentrum-kjp.nl/wp-content/uploads/2020/03/Handreiking-Hoe-praat-jemet-je-kind-over-corona.pdf
Als u op deze link klikt vindt u informatie en tips hoe u met uw kind(eren) over Corona kunt
praten.
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