Ouderinfo 18 januari 2021
Belangrijke data:
Datum volgt
Project: Week van het Geloof
Datum volgt
Start Cito M afname
Datum volgt
Studiedag: Alle kinderen vrij
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Meester Hassan heeft gelukkig al veel ouders kunnen helpen met inloggen op teams of
social schools. Daar zijn we heel blij mee!
U kunt meester Hassan nog steeds op een speciaal nummer bereiken via: 06-84283060
De scholen blijven in ieder geval gesloten tot 25 januari. Dat betekent dat de kinderen o.a.
een nieuw weekrooster nodig hebben. Alle leerkrachten informeren u via teams of social
schools hoe dit geregeld wordt in de groep van uw kind en op welk moment de kinderen
schoolspullen kunnen komen halen op school. Ook hierbij houden wij rekening van de
corona afspraken. Houdt u het tijdschema van de groep goed in de gaten?
Kinderen die op school opgevangen worden krijgen instructie van hun eigen leerkracht via
Teams. Daarom is het van belang dat zij hun iPad altijd bij zich hebben. De opvang zorgt
dus niet voor extra instructie. Onze leerlingen weten wanneer ze ingebeld worden. Deze
leerlingen kunnen ook vragen stellen via Social Schools.
Kinderen die thuis werken volgen ook de instructie /uitleg van hun eigen leerkracht en
kunnen daarnaast vragen stellen via Social Schools als ze iets niet begrijpen. De
leerkrachten van onze school zitten klaar achter hun laptop tot 14.15 uur.
We zijn erg trots op onze leerlingen en ouders. Alle leerlingen zijn in beeld. Wordt een
leerling gemist bij een inbelmoment/instructie dan belt de school betreffende leerling. Zo
proberen we goed in contact te blijven met de leerlingen en kunnen ze goed begeleid
worden.
We hopen heel erg de kinderen op 25 januari weer op school te kunnen begroeten. We
volgen de berichtgeving op de voet en houden u op de hoogte.
Bij deze brief ontvangt u ook een flyer over buurtgezinnen. Heeft u hier interesse in, dan
staat op de folder hoe u in contact kan komen met deze organisatie.
Juf Manon is op radio Haarlem 201 geweest. Zij is geïnterviewd over hoe het
thuisonderwijs op onze school geregeld is. U kunt het interview belluisteren (7min) door op
onderstaande link te klikken of deze link te kopiëren:
https://haarlem105.nl/manon-van-zalen-van-basisschool-de-piramide-in schalkwijk-overde-uitdagingen-van-het-thuisonderwijs/

Fijn weekend allemaal en succes de volgende week. Bij vragen weet u ons te vinden.
Vriendelijke groet,
Team OBS de Piramide

