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Fijne vakantie!
Helaas eindigen we dit jaar anders dan we een week geleden nog dachten. De lampions voor de
kerstviering waren geknutseld, maar helaas ging de optocht niet door. Als de scholen weer opengaan
zullen we met de kinderen stilstaan bij de start van een nieuw jaar! We hopen dat de sluiting van de
scholen niet verlengd hoeft te worden en we alle kinderen weer zien vanaf maandag 18 januari.
De afgelopen dagen heeft het team ontzettend hard gewerkt om het thuisonderwijs vanaf 4 januari
zo goed mogelijk vorm te geven. Het was weer een flinke klus, maar we zijn er klaar voor!
In deze Beemden Berichten geven we u al wat meer informatie.
Voor nu wensen we iedereen een hele fijne vakantie!!

Thuisonderwijs
Na de vakantie zal op maandag 4 januari gestart worden met het thuisonderwijs in alle groepen.
Voor het digitale thuisonderwijs maken we gebruik van Prowise en google classroom.
Op school wordt normaal ook door de kinderen via Prowise gewerkt.
• In de bijlage vindt u een handleiding over hoe in te loggen bij Prowise.
Via deze links kunt u ook instructiefilmpjes over het inloggen bij prowise bekijken.
• Thuis inloggen met Prowise GO.
• Thuis inloggen in Prowise GO met een Chromebook van school.
• Thuis inloggen in Prowise GO wanneer er al een account is ingelogd in Chrome.

Na het inloggen bij Prowise hebben de kinderen via een eigen account toegang tot de verschillende
programma’s die gebruikt worden.
Het schoolwerk voor de kinderen wordt aangeboden via google classroom.
Binnen google classroom kunnen de kinderen chatten en videobellen met de leerkracht.
In de bijlage vindt u een handleiding over het inloggen bij google classroom en google meets.
Met vragen kunt u uiteraard terecht bij de leerkracht van uw kind.
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Over het contact met de klas en de kinderen hebben we met het team het volgende afgesproken:
• Elke dag is er een online vragenuurtje voor elke groep. Leerkrachten kunnen de kinderen dan
digitaal helpen bij de opdrachten van die dag.
• Elke week heeft de leerkracht met elke leerling persoonlijk contact. Dat kan telefonisch of via
beeldbellen.
• Elke week is er minstens één keer een gezamenlijk online moment met de hele klas. Zo
beginnen de meeste groepen de week met een online kringgesprek.
De opdrachten, activiteiten en instructiefilmpjes worden voor de hele week ingepland en zijn te zien
via google classroom. U kunt daar dus al zien wat er de rest van de week op het programma staat.
Als er iets onduidelijk is kunt u daarover onder schooltijd contact over opnemen met de leerkracht.

Instroomgroep
Na de kerstvakantie start de instroomgroep. Voor hen is het extra vervelend dat de school dan
gesloten is. Zij starten met thuisonderwijs zonder dat ze in de eigen groep zijn geweest. Juf Bregje en
juf Esther doen hun uiterste best om de kinderen vanuit thuis te leren kennen.
We wensen de kinderen en ouders van de instroomgroep ondanks de lockdown een fijne start op de
Beemden!

