Beste ouders/verzorgers,
Hierbij ontvangt u een extra nieuwsbrief met informatie over de komende lockdown.
Gisteren hebben de kinderen alle schoolspullen mee naar huis gekregen.

Enkele afspraken op een rijtje:
o

o
o

o

o

o
o
o
o

De kinderen hebben weekplanningen meegekregen waarop staat wat ze per dag moeten
doen. Wij hebben de kinderen verteld niet vooruit te werken zodat ze hun volle aandacht
op het werk van de dag kunnen richten.
De kinderen hebben een rooster ontvangen. 2x per week bellen de leerkrachten in met de
kinderen volgens het rooster. Let dus goed op de afgesproken tijd.
De kinderen kunnen via social schools vragen stellen indien noodzakelijk. Dit kan allen
tussen 8.30 uur en 14.15 uur. Vragen die erna gesteld worden, worden de volgende dag
beantwoord.
Het is NIET de bedoeling dat uw kind via teams of social schools gaat chatten. Daar kan uw
kind WhatsApp voor gebruiken. Ouders van kinderen die dit wel blijven doen zullen gebeld
worden door de leerkracht van hun kind. Als het chatten doorgaat, worden deze kinderen
geblokkeerd. Natuurlijk hopen we niet we dit moeten gaan uitvoeren, want dan missen u
en uw kind informatie van de school.
Stichting Spaarnesant is beheerder van de iPads die uitgeleend zijn. Zij kunnen zien hoe de
iPads gebruikt worden. Wij worden ingeseind als kinderen op verkeerde wijze omgaan met
de iPads en ook dan kan het zijn dat uw kind geblokkeerd wordt.
De geplande Cito toetsen in januari ’21 worden uitgesteld. U krijgt nog bericht wanneer we
de toetsen af gaan nemen.
Heeft u problemen met Teams dan kunt u een Social Schools sturen naar meester Hassan.
Hij zit klaar om u te helpen.
Net zoals de vorige keer verzorgt meester Rachid leuke beweegspelletjes. Tips worden met
deze nieuwsbrief meegezonden.
Heeft u vragen, neem via Social schools contact op met ons. Mailen kan ook:
info@piramide-haarlem.nl. Berichten die hier naar toe gestuurd worden, worden ontvangen
door juf Jaqueline en juf Manon

Wij wensen u veel succes met het thuisonderwijs. U ontvangt na de Kerstvakantie in week 2/3 nog
een nieuwsbrief met de laatste informatie.
Als er bijzonderheden zijn wordt u op de hoogte gehouden door ons via Social Schools.
Fijne vakantie en fijne feestdagen allemaal en blijf gezond!!!!
Vriendelijke groet
Team OBS de Piramide

