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Compliment!

kunnen. We hopen daarover volgende
week meer te horen.

We zijn het jaar 2021 heel anders gestart
dan we hadden verwacht. Het land in
lockdown, alle scholen dicht en voor de
tweede keer onderwijs op afstand. Dit keer
wel heel anders dan tijdens de vorige
lockdown periode vorig jaar. Deze keer
hebben we ons onderwijs geregeld via
Google Meet/Classroom. Door deze
manier van werken kunnen we de
leerlingen toch elke dag zien en instructie
geven. De eerste dagen verliepen nog
wat hectisch door zoekgeraakte
wachtwoorden en devices die niet
konden worden opgestart. Maar inmiddels
loopt het gesmeerd en doen alle
leerlingen elke dag mee met de lessen.
Het team van De Delta verdient hiervoor
een groot compliment, want er is hard
gewerkt om alles mogelijk te maken. Maar
ook u als ouder/verzorger verdient een
groot compliment, want zonder uw
ondersteuning vanuit huis zou dit niet
mogelijk zijn. We mogen dus trots zijn op
onszelf en op elkaar. In deze periode blijkt
maar weer eens wat we kunnen bereiken
voor onze kinderen als ouders en
schoolteam samenwerken. Top!

Kleine wijziging bij
inloggen Google Meet/
Classroom

Lockdown periode
Zoals u tijdens de persconferentie van
afgelopen dinsdag heeft kunnen horen
wordt de landelijke lockdown met 3 weken
verlengd (tot 6 februari). Voor de scholen
geldt dat ze in ieder geval tot 24 januari
dicht blijven. Er wordt onderzocht of de
scholen vanaf 25 januari weer open

Vanaf a.s. maandag 18 januari is het voor
de kinderen pas mogelijk om in te loggen,
als de leerkracht zelf al heeft ingelogd. Als
ze te vroeg willen inloggen staat in het
systeem: “De vergadering is nog niet
begonnen.” De kinderen moeten dan
even wachten totdat de leerkracht zich
aanmeldt. De leerkrachten loggen 5
minuten voordat de lessen beginnen in.

Ouderlijk toezicht
Zolang de scholen dicht zijn, blijven wij ons
onderwijs op afstand geven zoals u dat nu
gewend bent, via Google Meet/
Classroom. Het is goed om te zien dat de
meeste kinderen heel gemotiveerd zijn om
de lessen te volgen en er zo voor te zorgen
dat ze geen achterstand oplopen. Toch
hebben we ook gemerkt dat er kinderen
zijn die er niet zoveel zin in hebben en
tijdens de online lessen met andere zaken
bezig zijn. Het is daarom bij deze vorm van
onderwijs op afstand belangrijk dat u als
ouder/verzorger een oogje in het zeil
houdt en goed oplet of uw zoon/dochter
serieus met zijn schoolwerk bezig is. De
leerkracht kan dat op afstand niet zien.
Ook is het belangrijk dat uw kind op tijd
inlogt. Via de mail ontvangt u steeds het
nieuwe rooster, waarin staat op welke
tijden moet worden ingelogd en met
welke leerstof de kinderen aan de slag

gaan. We hopen ook de komende week
(weken) op uw medewerking hierbij.

Rapportgesprekken/
Cito-toetsen
Normaal gesproken zouden we op school
deze week zijn gestart met het afnemen
van de Cito-toetsen. Door de lockdown is
dit echter niet mogelijk. Afhankelijk van
hoe lang de scholen nog dicht moeten
blijven, worden de Cito-toetsen verplaatst
naar een ander moment. Ook over de
rapportgesprekken zijn we nog aan het
nadenken. Het kan zijn dat deze op een
ander moment dan nu in de jaarkalender
staat, zullen plaatsvinden. Wat al wel
duidelijk is, is dat ook de
rapportgesprekken zullen worden gevoerd
via Google Meet. Gelukkig heeft u daar
inmiddels al aardig wat ervaring mee
.
Zodra bekend is wanneer we de
gesprekken gaan voeren, zullen we u
hierover informeren.

Adviesgesprekken
groep 8
Ook het proces rond het bepalen van de
eindadviezen voor de groep 8 leerlingen
en de gesprekken hierover met
ouders/kinderen zal dit jaar anders zijn dan
normaal. Hoe dit er precies uit komt te
zien, daar zijn we nog over in gesprek. We
komen hier binnenkort bij de
ouders/verzorgers van groep 8 op terug
met meer informatie.

Overblijfbetaling is
veranderd
Op dit moment is er van overblijf natuurlijk
geen sprake, want de scholen zijn dicht.
Maar zodra de scholen weer open gaan,
zal ook de overblijf weer op school
aanwezig zijn.
We herinneren u daarom voor de laatste
keer aan het feit dat KinderWorld de
manier van betalen heeft veranderd. De

prijs blijft wel hetzelfde (€2,00 per keer). Wilt
u gebruik blijven maken van de overblijf,
dan is het noodzakelijk dat u op tijd het
overblijfformulier van KinderWorld invult (zie
bijlage bij deze Nieuwsbrief).

