Vogelvlucht

Thuisonderwijs
De scholen zijn dicht maar we zijn verplicht het
onderwijs te verzorgen.
Dit betekent dat wij verplicht zijn contact te
hebben met de leerling.
Dit betekent dat u als ouder/verzorger verplicht
bent om met ons contact te hebben zodat wij
contact via de telefoon, video bellen of lijfelijk
met de leerling hebben.

Arthur van Schendellaan 53
1422 LB Uithoorn
Tel: 0297 – 521 755
www.devuurvogel-uithoorn.nl
info@devuurvogel-uithoorn.nl
mr@devuurvogel-uithoorn.nl
ov@devuurvogel-uithoorn.nl

We zetten de belangrijkste informatie
nogmaals op een rij.
•
•

Datum: 5 januari 2021
Nummer: 14
Agenda:
•
•
•

•
•
•

•

5 jan: start digitale instructie en
thuisonderwijs
11 jan: inleveren en ophalen
thuiswerk
12 of 18 januari informatie van
premier Rutte over het wel of
niet open gaan van de scholen
5 febr lesvrij
12 febr rapport mee
22 febr- 26 febr
krokusvakantie

Vanaf dinsdag 5 januari verzorgen wij
digitale instructies aan alle kinderen.
U heeft voor de kerstvakantie via de email van de leerkracht de tijd ontvangen
waarop uw kind online verwacht wordt.
Wilt u erop toezien dat uw kind op tijd
klaar zit voor de instructie met de
benodigde materialen, zodat de
leerkracht op tijd kan starten.

Overbelast
•

Helaas komt het wel eens voor dat
zuluconnect een foutmelding geeft. Dit
heeft te maken met overbelasting van
de website, doordat vele kinderen in
Nederland op hetzelfde tijdstip ingelogd
zijn. Blijft u proberen om in te loggen.

Noodopvang nodig?
•

Allereerst wensen we u veel geluk en
gezondheid toe voor het nieuwe jaar.

•

Data in de agenda, zoals les vrij zijn natuurlijk
onder voorbehoud !
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De school verzorgt vanaf 4 januari
noodopvang.
Wanneer u gebruik wilt maken van de
noodopvang, stuurt u een e-mail naar juf
Conny.

•
Thuiswerk ophalen/inleveren
• De kinderen kunnen op maandag 11
januari het gemaakte schoolwerk
inleveren en nieuw werk ophalen waar
ze volgende week aan werken.

Met vriendelijke groet,
Team de Vuurvogel

De volgende verdeling is gemaakt op
volgorde van de achternaam om het werk op
te halen:
•
•
•
•

9.00 - 9.30 uur - A t/m C
9.30 - 10.00 uur - D t/m K
10.00-10.30 uur - L t/m S
10.30-11.00 - T t/m Z

Ouders mogen de school niet in. Bij het ophalen
of inleveren geldt:
•
•

Als u alleen komt ophalen mag u de
school in zonder kinderen
We hebben liever dat de leerling zelf
komt i.v.m. de afspraken die meester
/juf maakt over het werk.

Laptop nodig?
•

U kunt een laptop aanvragen bij de
leerkracht. Deze kunt u een dag na
aanvraag tussen 8.00- 8.15 op school
komen ophalen bij meester Walter.

CITO afname
•

•

Na de uitspraak van premier Rutte op 12
januari weten we of de basisscholen
vanaf 19 januari de deuren weer mogen
openen.
Aan de hand daarvan zullen wij u
informeren over de afname van de CITO
toetsen die normaliter in januari
plaatsvinden.

Hoe bereiken wij u en u ons:
•
•
•

Wij zijn tijdens werkdagen aanwezig op
school.

Wij communiceren via de app Parro over
groepszaken.
Via Parnassys communiceren wij
algemene berichten.
U kunt ons altijd bellen, mailen of via
Parro appen.
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