Kudelstaart, 16 maart 2020.

Aan: de ouders/verzorgers van alle leerlingen
Betreft: informatie over Coronavirus 6 - Thuiswerken
Beste ouders/verzorgers,
Een bijzondere situatie in Nederland, een situatie die we allen nog niet eerder hebben
meegemaakt. Wij hebben vandaag met het team gekeken hoe we het thuisonderwijs vorm
gaan geven. Via deze mail willen we u op de hoogte stellen van de plannen die we met elkaar
hebben gemaakt.
Komende weken zullen de kinderen thuis aan de slag gaan met werk dat wij voor hen hebben
uitgezocht. Per jaarlaag zullen we aangeven wat wij verwachten van de kinderen. We hebben
keuzes gemaakt, het streven is dat er voor iedere leerling tussen de 2 en 2,5 uur werk voor
thuisonderwijs zal zijn.
Op het YouTube kanaal van de school zullen er dagelijks nieuwe filmpjes worden geplaatst. In
deze filmpjes zal een leerkracht onder andere uitleg geven over wat zij moeten doen, een
verhaal voorlezen, een bewegingsactiviteit voordoen (Antonius in beweging) of een ‘Grej of
the Day’ vertellen.
Daarnaast heeft u, wanneer u een kind heeft in de groepen 3 t/m 8 een mail gekregen, waarin
een wachtwoord voor thuiswerk via Gynzykids staat vermeld. Hiermee kan uw kind inloggen
via de website www.gynzykids.com of via de Gynzykids App op een iPad.
Omdat niet al het werk digitaal zal zijn, liggen er lespakketten klaar voor de leerlingen.
Voor de groepen 1-2-3 is vandaag (maandag) de school tussen 14.00 en 16.00 uur open om
het werk op te halen. Ook is daar morgen de gelegenheid voor tussen 8.30 en 10.00 uur. Het
werk zal klaar liggen op de tafel van uw kind. Voor groep 1/2 is het ook mogelijk om het
bestand te printen via de site; https://rkantonius.nl/antonius-voor-thuis/
Het (papier)werk voor de kinderen van groep 4 t/m 8 ligt dinsdagmiddag tussen 14.00 en 16.00
uur en woensdag tussen 8.00 en 10.00 uur klaar op de tafels van de kinderen. Ook dit werk is
terug te vinden op het thuiswerkgedeelte van onze site. https://rkantonius.nl/antonius-voorthuis/
Leerlingen van de groepen 4,5,6,7 en 8 maken op school gebruik van software via
Basispoort. Vandaag stuurt Basispoort een activatiemail, waarmee (de ouder van) de leerling
voor thuis een wachtwoord instelt. Thuis inloggen op schoolsoftware gaat dan
via https://thuis.basispoort.nl.
Groep 8 maakt via Basispoort gebruik van Nieuwsbegrip, Muiswerk en Blink Topo. Via de
klassensites van de groepen 6, 7 en 8 worden de kinderen op de hoogte gehouden van het
dagprogramma.
Vragen over devices en thuiswerken kunt u mailen naar helpdesk@rkantonius.nl

Omdat dit voor iedereen een unieke situatie is kan het voorkomen dat een site / netwerk
overbelast raakt, wij kunnen dat nu niet voorzien. Mocht dat zich voordoen zullen we naar
een passende oplossing zoeken.
Kijk hier de ‘persconferentie’ terug van vanmiddag.
Met vriendelijke groet,
Namens Team Antoniusschool,
Namens de directie,
Eric Spaargaren

