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WAT KUNT U DE TWEE WEKEN NA DE VAKANTIE VERWACHTEN?

1.) THUISONDERWIJS
Tijdens de twee weken na de kerstvakantie zullen de leerlingen
thuisonderwijs volgen. Al het thuiswerk is te vinden via één
kanaal namelijk de schoolwebsite. Vanaf zondagmiddag 3
januari 2021 is de volgende link beschikbaar:
https://www.kccaleidoscoop.nl/Thuiswerk/Algemene-info
Hier is alle informatie over het thuiswerk te vinden en de link
naar de groep van uw kind. Easy as A..B..C.

2.) COMMUNICATIE
Tijdens deze thuiswerkperiode zal de thuiswerkpagina van de groep
gebruikt worden voor de communicatie vanuit de leerkrachten.
Belangrijke wijzigingen zullen echter aangegeven worden via de
schoolapp Social Schools. Vanuit het management van school kunt u
wekelijks een mail verwachten over de stand van zaken. De
leerkrachten zijn tijdens deze periode iedere dag via de mail
bereikbaar tussen 9 en 11 uur.

3.) LIVE MOMENTEN
Uit de evaluatie van de vorige thuiswerkperiode kwam vanuit
ouders naar voren dat ze het prettig vonden om samen de
werkmomenten in te plannen met hun kinderen. Naast het
thuiswerk worden er een aantal momenten gepland met de
groep waarin de leerlingen gezamenlijk een online-activiteit
gaan doen met de leerkracht. Dit vindt twee keer per week
plaats. Het tijdschema hiervoor kunt u vanaf 3 januari op de
thuiswerksite vinden.

4.) ICT EN TEAMS
Heeft u geen extra ICT-middelen thuis voor uw kind dan kunt u
een Ipad van school lenen. U kunt een mail sturen naar
rdwilde@kccaleidoscoop.nl om hiervoor een afspraak te
maken. Voor de live-momenten met de leerlingen zal er enkel
gebruik worden gemaakt van Microsoft Teams. Er wordt een
infographic toegezonden met een korte handleiding. Deze
handleiding zal ook te vinden zijn op de thuiswerksite.

5.) NOODOPVANG
Gedurende de thuiswerkperiode verzorgen we noodopvang op
school voor leerlingen met ouders die werkzaam zijn in een
zogeheten cruciaal beroep. Denkt u hiervoor in aanmerking te
komen, dan kunt u een mail sturen naar rdwilde@kccaleidoscoop.nl.
De leerlingen die op de noodopvang komen gaan ook aan de slag
met de thuiswerkopdrachten.

TEN SLOTTE
Met elkaar gaan we opnieuw een bijzondere, hopelijk kortere thuiswerkperiode in. Om dit op
korte termijn op te zetten vraagt in deze periode veel flexibiliteit van de leerlingen, het team
en van u. We denken dat we op bovenstaande manier deze periode zo werkbaar mogelijk
voor iedereen kunnen maken. Het kan altijd beter en het kan altijd anders maar gezien de
waarschijnlijk korte periode is dit wat het gaat worden. We hopen op uw vertrouwen en
medewerking hierbij. Succes de komende tijd en blijf gezond!

