Kudelstaart, 17 december 2020.

Aan: de ouders/verzorgers van de Antoniusschool
Betreft: afspraken digitaal werken

Afgelopen maandag is besloten dat de scholen weer worden gesloten. In ieder geval zal dit
duren tot zondag 17 januari. In deze brief informeren wij u over de organisatie rondom het
thuisonderwijs.
Weekschema
Wij gaan weer werken met een weekschema. In dit schema staat per dag vermeld wat de
kinderen moeten doen. In het algemeen zijn de kinderen (in de bovenbouw) 2 uur tot 3 uur
per dag met het werk bezig. De ervaring leert ons echter ook dat dit per kind kan verschillen.
In het schema kunnen ook extra opdrachten staan die de kinderen kunnen doen wanneer ze
dit leuk vinden.
Het schema voor de week wordt tot en met groep 4 via mail gestuurd en voor de hogere
groepen beschikbaar gesteld via Teams bij Bestanden of Opdrachten. Het schema voor de
week van 4 januari zullen we voor 1 januari bekend maken.
Contact met de leerkracht
U kunt de e-mail gebruiken wanneer u vragen heeft. De leerkrachten beantwoorden deze
vragen zoveel als mogelijk tijdens werktijden.
Microsoft Teams en Zoom
Voor het dagelijks contact met de groep maken we gebruik van Microsoft Teams en Zoom.
Vanaf groep 4 hebben alle leerlingen een eigen account en loggen zij in via moo.nl op hun
eigen omgeving. Groep 1, 2 en 3 maken gebruik van Zoom.
Voor het dagelijks contact is een schema opgesteld. De tijden zijn zo goed mogelijk verdeeld
over de dag zodat kinderen van dezelfde laptop of tablet gebruik kunnen maken.
Groep 1/2: korte sessies via Zoom op aangeven van de leerkracht. Niet voor 10:30 uur.
Ongeveer 2 keer per week. Verder is er een bingokaart voor na de vakantie die op de
website staat.
Groep 3: 09:30 tot 10:30 uur, minimaal 2x per week via Zoom. Leerlingen hebben een
rooster meegekregen en het rooster is gemaild naar ouders.

Groep 4: Om 08:30 voor alle kinderen
Er wordt begonnen met een klassikaal moment, daarna kan ervoor worden gekozen om aan
kleine groepen extra aanbod te geven. Het rooster wordt gemaild naar ouders.
Groep 5: Om 09:30 voor alle kinderen
Groep 6: Om 09:30 voor alle kinderen
Groep 7: Om 08:30 voor alle kinderen
Groep 8: Om 08:30 voor alle kinderen
Er wordt begonnen met een klassikaal moment, daarna kan ervoor worden gekozen om aan
kleine groepen extra aanbod te geven. Het rooster staat in Microsoft Teams.
Microsoft Teams heeft een chat functie. Het is de bedoeling dat dit wordt gebruikt voor
schoolse zaken, zouden jullie dit willen bespreken met de kinderen vanaf groep 4?
In principe start dit schema op maandag 4 januari. Vanaf vandaag wordt er gewerkt aan de
schema’s en Teams. Technische vragen kunnen naar helpdesk@rkantonius.nl

Vrijdag om 9 uur gaat onze kerstgroet online die we vorige week hebben gemaakt met alle
kinderen. We mailen u dan de laatste mail van het jaar.
Voor vragen ben ik bereikbaar via eric@rkantonius.nl
Met vriendelijke groet,
Namens Team Antoniusschool,
Namens de directie,
Eric Spaargaren

