Kudelstaart, 31 maart 2020.

Aan: de ouders/verzorgers van alle leerlingen
Betreft: informatie over Coronavirus 10
Beste ouders/verzorgers,
Vanavond heeft het kabinet besloten de sluiting van de scholen te verlengen tot in ieder geval
de meivakantie. Dat betekent dat het thuisonderwijs langer door zal gaan.
Als team hebben wij nieuw werk klaarliggen voor de kinderen van groep 3 tot en met 8. De
groepen 1 en 2 blijven werken met de bingokaarten die u via de website kunt printen. Het
nieuwe werk (waaronder taalboeken vanaf groep 5) ligt klaar op de tafel van uw kind. Om het
risico op besmetting te minimaliseren, hebben wij drie shifts gemaakt waarin u langs kunt
komen om het werk te halen. Als het mogelijk is graag 1 gezinslid die al het werk ophaalt.
De leerstof ligt klaar op donderdag 2 april en wordt in de volgende shifts opgehaald:
De kinderen/gezinnen met een achternaam met beginletter:
A t/m D: tussen 14:00 uur en 14:30 uur
E t/m K: tussen 14:30 uur en 15:00 uur
L t/m Z: tussen 15:00 uur en 15:30 uur
Mocht u een samengesteld gezin hebben, dan maakt u een keuze. Er is per jaarlaag 1
leerkracht aanwezig.
Aangezien de periode van de sluiting van de school wordt verlengd maken wij een bewuste
keuze in het aanbod voor de leerlingen. Via online videoprogramma Zoom zijn er vanaf groep
3 momenten om de leerkracht te kunnen spreken. De leerkracht geeft aan of en wanneer er
een Zoom bijeenkomst wordt gehouden. Het doel van het videobellen is vooral sociale
interactie tussen de leerkracht en de kinderen. Wellicht wordt ook een keer een korte
instructie gegeven. Wij rollen dit niet op grote schaal uit, omdat de behoefte per klas verschilt.
Daarnaast is dit naast een extra belasting voor u als ouder ook een extra belasting voor de
leerkracht. Er kunnen dus verschillen zijn en wij hopen op uw begrip.
U kunt vragen ook mailen naar de leerkracht. Vragen over digitaal thuiswerken kunt u mailen
naar helpdesk@rkantonius.nl
Wij bedanken u voor uw inzet voor uw kind(eren) en realiseren ons dat het topsport is thuis.
We hopen ook dat we als samenleving de crisis te boven komen en we de kinderen nog een
mooi uiteinde van het schooljaar kunnen geven.

Met vriendelijke groet,
Namens Team Antoniusschool,
Namens de directie,
Eric Spaargaren

