Belangrijke data:
1 februari:
12 februari:
13 t/m 19 febr.:
31 maart:
1 april:
2 april:
5 april:
6 april:

Studiedag, alle kinderen vrij
carnaval
voorjaarsvakantie
Theorie examen verkeer gr. 7
paasbrunch
Goede vrijdag, alle kinderen vri
2e paasdag
Studiedag, alle kinderen vrij

Nieuwsbrief 10 schooljaar 2020-2021

Heilinde nieuws
Week 3 zit er ook weer op.
Ondertussen raken de kinderen en wij steeds behendiger in het online gebeuren, maar wat missen we
jullie op school. Lege lokalen, gangen, speelplaatsen en gymzalen.
We zien enkele kinderen i.v.m. de noodopvang, maar wat zouden wij jullie allemaal graag weer op school
willen ontvangen.
Helaas moeten we nog even geduld hebben.

Etiquette online les
Het duurt te lang …..
Wij weten er alles van, maar we zullen toch nog even vol moeten houden met z’n allen.
Om alles prettig te laten verlopen willen wij u en de kinderen aandacht vragen voor het volgende.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De online les start om 9.00 uur, zorg dat je ruim op tijd (8.50 uur) aangemeld bent om deel te
nemen aan de online les.
Log ook alvast in op je Snappet.
Zorg dat je aan een tafel zit, zodat je goed kunt werken.
Leg je materialen geordend naast je neer, zodat je alles snel bij de hand hebt.
Tijdens de online les staat je camera aan, het geluid staat uit en wanneer de meester of juf dit
vraagt zet je het geluid aan.
Als je een vraag hebt, gebruik je het handje in TEAMS.
Ben je ziek, dan wordt dit voor 8.30 uur via het ouderportaal aan de eigen leerkracht doorgegeven
De pauzemomenten zijn bedoeld om wat te eten en te drinken. Dit doen we niet tijdens de les.
Tijdens de online les doe je mee met de les. Na 12.00 uur is er voldoende tijd om even gezellig te
kletsen met elkaar.
Zorg ervoor dat je, net als wanneer je naar school gaat, aangekleed aan de lessen deelneemt.

Het vergt van iedereen veel inzet en energie. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat we deze periode
goed doorkomen. Wij willen u vragen om bovenstaande nog eens met uw kind te bespreken.

Internet werkzaamheden Ziggo
Vanuit Ziggo hebben wij een bericht ontvangen dat er momenteel onderhoudswerkzaamheden
plaatsvinden aan het internet. Deze werkzaamheden vinden plaats tot uiterlijk 9.30 uur. Indien uw zoon of
dochter door de geplande werkzaamheden niet op tijd kan aanmelden, horen wij dit graag minimaal de
dag van te voren via een bericht naar de eigen leerkracht op ouderportaal.
Zo weet de leerkracht dat deze leerling later aansluit in de online les.

Maak kans op een leuke prijs!!
Er zijn al diverse filmpjes ontvangen door Meester Chris vanuit de groepen 3 tot en met 8.
Heel leuk en goed om te zien dat jullie zo goed mee doen, zo blijf je immers gezond.
Uit elke jaargroep wordt een winnaar gekozen. Dus volg de filmpjes en stuur deze naar
gymdocentbsheilinde@borgesius.net. Wie weet maak jij dan wel kans op een leuke prijs!!
Van de groepen 1 en 2 hebben we helaas nog geen filmpjes ontvangen. Deze gymlessen worden verzorgd
door juf Mirthe.
Ook voor deze groepen is er een prijsje per groep te verdienen. Doe mee, maak een filmpje en stuur deze
naar info@bsheilinde.nl.
Juf Mirthe zou het super leuk vinden om jullie ook allemaal weer een keer lekker fanatiek bezig te zien. Je
maakt ook hier kans op een leuke prijs!!

Studiedag 1 februari a.s.
Op maandag 1 februari a.s. staat er een studiedag gepland.
Deze studiedag houden we aan, er is dus geen online les en geen noodopvang op deze dag.
Deze dag gebruiken wij als team om de afgelopen periode te evalueren. Hopelijk kunnen we ons voor
bereiden op de terugkeer van onze kinderen op school.

