Nieuwsbrief
voor ouders/verzorgers met een kind op OBS Roombeek
week 3 | 21 januari 2021
Volg ons op twitter: twitter.com/obsroombeek
Volg ons op Facebook: Openbare-Basisschool-Roombeek

Algemeen nieuws
Beste ouders,
De scholen zijn sowieso nog gesloten tot en
met 7 februari.
Dat betekent dat het thuiswerken nog even
doorgaat.
Deze nieuwsbrief is anders dan dat u gewend
bent. We merken namelijk dat er wat vragen
zijn over verschillende onderwerpen.
Hieronder vindt u antwoorden op veel
gestelde vragen.
Mist u een vraag: neem contact op met
school!
Hoe gaat het met de ontwikkeling van mijn
kind?
Geen enkel kind heeft achterstand en loopt
achter! Elk kind ontwikkelt zich op zijn/haar
eigen wijze. Kinderen kunnen nu wel een
vertraging oplopen in hun ontwikkeling. Dat is
inherent aan de huidige situatie. Thuiswerk is
geen school!

Worden de citotoetsen afgenomen?
De toetsen worden vooralsnog niet
afgenomen en zeker niet als de scholen dicht
zijn. Op bestuurlijk niveau worden hierover
afspraken gemaakt.
Gaat mijn kind wel over naar de volgende
groep?
Daar kunnen we op dit moment nog niets
over zeggen, omdat we te weinig zicht hebben
op de ontwikkeling van uw kind. Als in de
loop van het schooljaar blijkt dat een
doublure wenselijk is, wordt u daar tijdig over
geïnformeerd.
Wordt er tijdens de noodopvang gewoon les
gegeven?
Ouders die in de vitale sector werkzaam zijn,
kunnen om noodopvang op school vragen.
Daarnaast vangt de school ook ‘kwetsbare
kinderen’ op in de noodopvang.
Noodopvang betekent het opvangen van
kinderen; er wordt geen onderwijs gegeven.
De kinderen maken onder toezicht van
stagiaires, pedagogisch medewerkers van de
kinderopvang en een leerkracht hun werk dat
door de groepsleerkracht verstrekt is.
Het is mogelijk dat uw kind na een hele dag
op school niet al het werk van die dag heeft
afgekregen. Het is dan niet nodig dat u
aansluitend nog met uw kind aan het werk
gaat. Heeft u hierover vragen: stel ze aan de
leerkracht.
Onze leerkrachten zijn gedurende de dag
beschikbaar voor onder andere
onlinebijeenkomsten en het chatcontact met
leerlingen (Snappet).

Hoe laat start de noodopvang?

De noodopvang begint om 8.30 uur. Uw kind
moet dus gewoon op tijd zijn! Als uw kind
regelmatig te laat komt, gaan we hierover met
u in gesprek.
Mag mijn kind ook naar de noodopvang?
Wij zijn kritisch in het toestaan van kinderen
in noodopvang. Kinderen waarvan de ouders
in de vitale sector werkzaam zijn, gaan voor.
De scholen zijn door het kabinet niet voor
niets gesloten. Hoe meer kinderen we in
school hebben, hoe meer volwassen
begeleiding we nodig hebben, hoe meer
risico’s op verspreiding van het virus.
Hoeveel tijd moet mijn kind werken?
Het is fijn en belangrijk dat de kinderen het
opgegeven werk dagelijks maken. Een goede
balans tussen schoolwerk en ontspanning is
noodzakelijk. Als er vragen of
onduidelijkheden zijn, is de groepsleerkracht
het aanspreekpunt van uw kind.
Krijgt mijn kind online les?

We hebben ervoor gekozen om enkele
onlinebijeenkomsten te organiseren. De
groepsleerkrachten sturen hiervoor een
uitnodiging. Deze bijeenkomsten zijn niet
dagelijks. De inhoud van de
onlinebijeenkomst is verschillend: voorlezen,
groepsgesprek, misschien uitleg van een taak.

Wat zijn de afspraken over de
onlinebijeenkomsten?

Het is verplicht dat uw kind deelneemt. Tenzij
de groepsleerkracht iets anders afspreekt met
de kinderen.
Denk aan de gedragsregels: microfoon uit,
camera aan! Zoek een rustige werkplek, bij
voorkeur aan een tafel of een bureau.
En ouders: we snappen dat u nieuwsgierig
bent, maar u zit normaalgesproken ook niet
achter in de klas mee te kijken. Dus: omwille
van de privacy van de leerlingen zijn de
ouders niet welkom in de onlinebijeenkomst!
Wat kan ik doen als ik geen
computer/laptop/Chromebook/internet heb?

Als u geen device voor uw kind heeft, neem
dan contact op met de groepsleerkracht. De
onlinebijeenkomst kan ook via de telefoon
gevolgd worden.
Heeft u geen internetaansluiting thuis, meld
dat ook bij de leerkracht. Wij kunnen dan
misschien voor een oplossing zorgen. Meld dit
uiterlijk 25 januari!
Gaat de schoolreis dit jaar wel door?
Helaas kunnen we daar nu nog geen
antwoord op geven. Dat hangt af van de
ontwikkelingen rondom Corona en de
maatregelen die het kabinet neemt.
Moet ik de ouderbijdrage wel betalen?
Ja, de factuur van de ouderbijdrage van € 25,moet betaald worden. De ouderraad heeft
namelijk al kosten gemaakt voor het
schoolontbijt en Sinterklaas.

Mogen nieuwe ouders wel op
kennismakingsbezoek komen?

Verjaardagen

Ja, dat mag! Wel op afspraak en we houden
ons aan de maatregelen.

Alle jarigen in februari
10-02 Taim groep 1
19-02 Ahmed groep 2
25-02 Sude Naz groep 2
11-02 Liam groep 3
14-02 Miguel groep 3
24-02 Lavinia groep 4
15-02 Yara groep 5
10-02 Lynn groep 6
13-02 Sophie groep 7
13-02 Ela groep 7
21-02 Serkan groep 8

Dan nog een bedankje!

In december en in januari zat ik
noodgedwongen in thuisquarantaine. Mijn
partner en onze zoon hebben beide Corona
gehad. Van de ouderraad (OGR) ontving ik een
mooie kaart. Zeer attent! Hartelijk dank
hiervoor!
Truus Pleiter

