Uitgave 9 – 15 december 2020
Lockdown
Gisteravond werd bekend dat we vanaf
morgen, woensdag 16 december tot maandag
18 januari 2021, dicht gaan.
De kinderen krijgen vandaag zoveel mogelijk
boeken, werkboeken en schriften mee naar
huis. De komende dagen gaan de leerkrachten
verder met de voorbereidingen voor het
onderwijs op afstand.
In deze nieuwsbrief krijgt u informatie over
het onderwijs op afstand en andere zaken.
Deze informatie is niet volledig. De komende
dagen zal er nog meer bekend worden.
We houden u op de hoogte via de mail.

Chromebooks
Als u thuis niet genoeg devices hebt kunt een
chromebook van school lenen. Daarvoor moet
u een overeenkomst tekenen. De uitgifte van
de chromebooks is op maandag 4 januari.
Wilt u in aanmerking komen voor een
chromebook dan kunt u, uiterlijk woensdag 16
december 12.00 uur, mailen naar school.

Noodopvang
Voor ouders in cruciale beroepen is er, tijdens
schoolweken, noodopvang in school.
Deze opvang is tijdens schooltijden.
Wilt u daar gebruik van maken dan kunt u
mailen met school. Wilt u aangeven welke
dagen u gebruik moet maken van de
noodopvang?

Uitgiftedag
De komende dagen gaan de leerkrachten aan
het werk met de planning van de lessen na de
kerstvakantie. Informatie over tijden en
andere gegevens ontvangt u via de mail.
Maandagochtend 4 januari zal er een
uitgiftemoment zijn voor de planning en
aanvullend materiaal. Daarvoor hanteren we
een schema. Dit schema ontvangt u in de
laatste week van de kerstvakantie.

SchouderCom
Instructiefilmpjes en andere informatie over
de lessen zullen vanaf 4 januari via
SchouderCom verstuurd worden. Daarom is
het van groot belang dat u een SchouderComaccount heeft. Heeft u een link ontvangen?
Dan kunt u zich registreren. Heeft u geen mail
van SchouderCom ontvangen? Stuur dan een
mail met uw emailadres naar de school. Onze
ICT-ers gaan er de komende dagen mee aan
de slag. Alle aanpassingen in SchouderCom
worden ’s nachts door de applicatie
aangepast. Dat betekent dat het soms even
duurt voordat het geregeld is.

Challenges BredeSchool
Op de website www.actiefinemmen.nl staan
leuke challenges voor kinderen.
Klik op deze link om meteen naar de
challenges te gaan:
https://www.actiefinemmen.nl/LeefModule/D
etails/1845
In de link staan kopjes. In die kopjes staat de
youtube link helemaal onderaan, goed naar
beneden scrollen, anders zie je het niet.
Hiermee krijgen de kinderen lekker wat extra
beweging in deze corona tijd.

Ondanks alles wensen wij alle kinderen en
hun ouders/verzorgers fijne feestdagen
en een gezond 2021. We hopen dat we
elkaar in januari weer gezond kunnen
begroeten.
Team obs De Kubus.

