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Persconferentie zaterdag 18 december
De persconferentie kwam afgelopen zaterdag
met een heftige mededeling; een algehele
lockdown. Als team leven we intens mee met
onze ouders die wederom geconfronteerd
worden met sluiting van hun bedrijven.

Wij gaan deze week in ieder geval het online
onderwijs helemaal voorbereiden om er zo
voor te zorgen dat, wanneer de scholen na
10 januari nog langer dicht moeten, we er in
ieder geval helemaal klaar voor zijn.
Voor die leerlingen die thuis niet kunnen
beschikken over een chromebook of laptop
lenen we ook dit keer weer chromebooks uit.
We vragen u om alleen een chromebook aan
te vragen wanneer u thuis echt geen
mogelijkheden heeft. We beschikken
namelijk niet over voldoende chromebooks
om iedere leerling er een mee te geven.
Wilt u gebruik maken van een
chromebook, dan kunt u dit vandaag of
morgen per email doorgeven via
m.overboom@talenthoorn.nl.
Graag naam kind(eren), groep en locatie
vermelden.
Op 3 januari wordt duidelijk of de scholen
daadwerkelijk gesloten zullen blijven. We
sturen in die week nog een nieuwsbrief met
daarin de laatste informatie over het op
afstand leren en online onderwijs. Tevens
ontvangt u dan informatie op welk tijdstip u
het chromebook op 10 januari kunt ophalen.

Hoe gaat dit online ook alweer
De leerlingen van de OB zullen weer
opdrachten krijgen die ze thuis kunnen
maken en er zullen meets zijn. De leerlingen
van de groepen 3 t/m 5 ontvangen een
pakket met werk en zullen een planning voor
de meets meekrijgen. Groepen 6 t/m 8
werken bijna alleen online.

Noodopvang na de kerstvakantie
Wanneer wij als school ook na de
kerstvakantie gesloten zullen blijven, zullen
wij voor ouders met een cruciaal beroep
wederom noodopvang verzorgen.
In de nieuwsbrief die u in de laatste week
van de kerstvakantie ontvangt, zullen wij een
link met de aanvraag hiervoor meesturen.
Zelftesten
Van maandag 20 t/m donderdag
23 december kunt u van 9.00 uur tot 15.00
uur nog zelftesten ophalen bij locatie
Gravenstraat en/of locatie Kersenboogerd.
Wellicht hebben uw zoon en/of dochter
vergeten mee te nemen. Komt u gerust
langs. Het werkt als volgt: u belt aan en blijft
buiten staan. Wij overhandigen de tests. Zo
heeft u genoeg testen om, wanneer we de
deuren weer openen mogen, uw kind(eren)
negatief weer op school komen. Wij vinden
dit ook een geruststellende gedachte. Dit is
uiteraard niet verplicht.

Heel goed nieuws vanuit de
Kersenboogerd
Afgelopen weekeinde is daar ongelooflijk
hard gewerkt aan het opzetten van het
speeltoestel.
De ouders van kinderen Onos hebben met
hulp van familieleden en juf Marloes stenen
gesjouwd, gespit, gaten gegraven voor de
palen en nog veel meer werkzaamheden…

Opgeruimd 2022 in
Voordat we vanmiddag starten met de
voorbereiding van het online onderwijs voor
na de kerstvakantie, hebben we op alle
locaties eerst flink opgeruimd. We hadden
veel materialen die al jaren niet meer
worden gebruikt en nog steeds in het
magazijn stonden. En vele handen maken
licht werk ….

En nogmaals namens het heel team,
wensen wij u

Na de vakantie zullen we de keuring van het
speeltoestel aanvragen. Na goedkeuring
volgt een officiële opening.

