Eelderwolde, dinsdag 18 maart 2020

Betreft: update onderwijs op afstand

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Na overleg met de ouders willen u bij deze op de hoogte brengen van het feit dat Anton van
Dijk, vader van Koen uit groep 4a in de nacht van zaterdag op zondag met klachten, die
passen bij het corona virus, uit het buitenland terug is gekomen.
De heer van Dijk is positief getest en is direct in quarantaine gegaan. Koen en zijn moeder
wonen nu “gescheiden van vader” in huis. Er is geen fysiek contact tussen Koen en zijn vader
geweest. Zij hebben lichte klachten, maar zijn gezond verklaard. We wensen de heer van
Dijk, zijn vrouw en Koen veel sterkte en een snel herstel toe.
Veel spelende kinderen op het plein en rondom de school
Een aantal ouders maken zich zorgen dat er veel kinderen op het plein spelen. Hieraan
kunnen wij als school niets doen, het is de verantwoordelijkheid van u als ouders. We
verwijzen u hierbij naar de richtlijnen van het RIVM.
Opvang in de praktijk
Vandaag zijn er 11 kinderen op school, zij worden in twee groepen opgevangen (groepen)
niet groter dan 6). De leerkrachten werken volgens een weekschema, waarbij we dagelijks
iemand uit elke bouw (zie brief 16-03-2020) paraat hebben.
Zij vangen de kinderen op en ondersteunen bij activiteiten en het schoolwerk. Het betekent
dat kinderen niet altijd door hun eigen vertrouwde groepsleerkracht worden opgevangen.
De ervaring leert echter dat leerkrachten de juiste pedagogische vaardigheden in huis
hebben om dit op te pakken. Broertjes en zusjes zijn hierbij ook ondersteunend en
hulpvaardig hebben we gemerkt. Buiten spelen vindt plaats op het kleuterplein.
Aanmelden voor opvang
Gisteren vroegen we u in de brief om de kinderen elke dag aan te melden. We stellen het op
prijs om voor kinderen die meerdere dagen moeten worden opgevangen, een weekschema
aangeleverd te krijgen.

Ophalen van het schoolwerk.
We willen voorkomen dat alle kinderen tegelijkertijd hun spullen komen halen. Ook hierbij
vragen we uw medewerking, laat kinderen niet te vroeg naar school gaan zodat ze met
anderen op het plein rondhagen. In de klassen houden we gepaste afstand en wij geven ook
aan dat ze direct weer naar huis moeten keren.
Vergeet je tas niet!
Het ophaalschema
De kinderen uit de groepen 3 en groep 4C maken gebruik van de nooduitgang op het grote
plein (aan Borchsingel zijde), de kinderen uit de groep 6A,5,4A en 4B maken gebruik van de
ingang vanaf KDV, de kinderen uit de groepen 7 en 8 gaan via de nooduitgang aan de zijde
van het schoolgebouw ( ter hoogte van de groepen 7A en 8A)
Thuiswerk meenemen (vanaf donderdag)
Kinderen die op school worden opgevangen, moeten op die dagen wel hun “thuiswerk” mee
naar school nemen. Kunt u dan even een briefje meegeven zodat we in geval van nood
iemand kunnen bellen en weten waar het kind na schooltijd heen gaat?
Doe mee met The Challenge!
Juf Mellanie uit groep 6A daagt alle kinderen uit om mee te doen met de OBS Ter Borch Challenge!
In de bijlage kunt u lezen hoe en wat de uitdagingen voor de kinderen zijn.

Mailcontact met de groepsleerkrachten
Kinderen kunnen elke dag van 9.00- 10.00 uur en van 14.00-15.00 uur via de mail vragen
aan hun leerkrachten stellen. Ook u als ouders kunt hier natuurlijk gebruik van maken.
We hopen u hiermee, voldoende op de hoogte te hebben gebracht.
Mocht u vragen hebben, dan horen we het graag.
Met vriendelijke groet,
Team OBS Ter Borch
E-mail:
directieobsterborch@stichtingbaasis.nl

