Rotterdam, 20 maart 2020

Geachte ouders en verzorgers,
We hebben een bijzondere week achter de rug. Normaal zijn er dagelijks ruim 600 leerlingen in ons
schoolgebouw, deze week hebben al onze leerlingen thuis gewerkt. Inmiddels is het bij de meeste leerlingen gelukt om in te loggen op onze website www.digicat.nl. Via deze site kunnen leerlingen opdrachtjes doen en is het mogelijk om in te loggen in onze digitale omgeving van Prowise. Achter de schermen
is er afgelopen week veel werk verzet door de leerkrachten om het onderwijs op afstand verder vorm te
geven.
We proberen onze ouders en leerlingen zo goed mogelijk van informatie te voorzien. Hiervoor gebruiken
we vooral de website van De Catamaran (www.decatamaran.nl/nieuws/corona/). Als het goed is hebben leerkrachten afgelopen week in elk geval een keer contact gehad met ouders. Helaas blijkt dat we
niet van iedereen een telefoonnummer hebben dat klopt! Als u afgelopen week niet gebeld bent, mail
dan de leerkracht van uw kind even met de juiste contactgegevens. (mailadressen leerkrachten staan in
deze brief). Volgende week nemen de leerkrachten wederom contact met u op om te informeren naar
de voortgang van het thuisleren.
Vanaf volgende week zullen ‘de lessen op afstand’ nog meer vorm gaan krijgen. Vanaf dinsdag 24 maart
zal er een dagplanning per leerjaar op de website van digicat.nl te vinden zijn. Er wordt op allerlei platforms geadviseerd, dat leerlingen ongeveer twee uur per dag thuis zouden moeten leren. Probeer dat
aan te houden en wissel dit met allerlei andere activiteiten af. We proberen bij een aantal (online) lesonderdelen korte instructiefilmpjes te maken die leerlingen kunnen bekijken. Voor ouders (en ook de
leerlingen) proberen we middels een korte beschrijving het werk zo duidelijk mogelijk te maken!
Vanaf maandag 23 maart kunnen leerkrachten ook per mail bereikt worden. Dit kunt u doen via de
volgende mailadressen:
Leerkrachten groep 8:
Leerkrachten groep 7:
Leerkrachten groep 6:
Leerkrachten groep 5:
Leerkrachten groep 4:
Leerkrachten groep 3:
Leerkrachten groep 2:
Leerkrachten groep 1:
Interne begeleiders:
Gym:
Directie:

groep8@decatamaran.nl
groep7@decatamaran.nl
groep6@decatamaran.nl
groep5@decatamaran.nl
groep4@decatamaran.nl
groep3@decatamaran.nl
groep2@decatamaran.nl
groep1@decatamaran.nl
ib@decatamaran.nl
gym@decatamaran.nl
directie@decatamaran.nl

We proberen dagelijks op een vast moment antwoord te geven op de vragen waar u tegenaan loopt bij
de lesstof. We benadrukken dat dit mailadres alleen kan worden gebruikt als u vragen heeft over de
lesstof die de kinderen (online) maken.
In deze Coronacrises proberen we zo goed mogelijk met u te communiceren, dit loopt in sommige gevallen misschien iets moeizamer dan ons normale contact. Mail naar corona@decatamaran.nl als u specifieke vragen heeft over de nu genomen maatregelen. Kom niet naar school, want die is gesloten i.v.m.
de veiligheid van iedereen, om de verspreiding van het virus zo veel mogelijk tegen te houden!
Tijden van crisis brengen veel onzekerheid met zich mee. En een ideale oplossing bestaat er niet. Maar
samen kunnen we heel veel aan.
Hopelijk tot snel!

Directie De Catamaran

