Rotterdam, 27 maart 2020

Geachte ouders en verzorgers,
De tweede week thuiswerk zit er bijna op. Het is nog steeds wennen, maar de lessen krijgen steeds
meer vorm. We wachten met spanning de beslissing af die de Nederlandse overheid dinsdag neemt over
de sluiting van de scholen.
Onze leerkrachten hebben de afgelopen week erg hard gewerkt om het onderwijs op afstand nog meer
inhoud te geven. Zij hebben lessen en instructiefilmpjes gemaakt. Ook hebben ze zelf scholing gehad
hoe zij de lessen op een zo goed mogelijke manier kunnen vormgeven.
De groepen 7 en 8 en oudste Schakelgroep leerlingen zijn inmiddels gestart in de digitale leeromgeving
van Google Classroom. Zij kunnen hier hun opdrachten en instructiefilmpjes vinden. Voor de andere
leerlingen staat hun schoolwerk op de website van www.digicat.nl Vanaf volgende week is op deze site
per groep ook een duidelijke weekoverzicht te vinden, met daarin een overzicht wat er per dag door de
leerlingen van een groep moet worden gedaan.
Onze leerkrachten hebben de afgelopen week weer een belronde gedaan. Tijdens dit telefonische contact informeren de leerkrachten naar de voortgang bij het thuisleren. Het is soms erg lastig ouders telefonisch te spreken. Het telefoonnummer waar wij van bellen is ‘anoniem’. Als u nog niet gebeld bent,
neem dan contact op met de leerkracht van uw zoon/dochter via onderstaande mailadressen. Het is ook
mogelijk om in contact te komen met leerkrachten als er hulp nodig is bij de opdrachten. Leerkrachten
hebben dagelijks een moment ingericht dat zij vragen per mail beantwoorden. Voor de volledigheid nog
even een overzicht van de mailadressen:
Leerkrachten groep 1:
Leerkrachten groep 2:
Leerkrachten groep 3:
Leerkrachten groep 4:
Leerkrachten groep 5:
Leerkrachten groep 6:
Leerkrachten groep 7:
Leerkrachten groep 8:
Schakelgroepen:
Interne begeleiders:
Gym:
Directie:

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

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/).

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 benadrukken dat de school gesloten is. Ons onderwijs geven wij digitaal op afstand. Het is helaas
niet mogelijk leerwerk op school op te halen, hoe goed we ook begrijpen dat dit soms erg lastig is. Vanwege het enorme veiligheidsrisico is het voor leerkrachten niet mogelijk dit te organiseren.
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!
We wensen jullie in de komende thuiswerkweek veel succes!
Hopelijk tot snel!
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