Rotterdam, 3 april 2020

Geachte ouders en verzorgers,
De derde thuiswerkweek dat de scholen gesloten zijn, zit er (bijna) op. Inmiddels heeft de Nederlandse
overheid aangegeven dat de scholen nog langer dicht blijven tot, in elk geval, na de meivakantie. In ons
geval zouden we dan dus op maandag 11 mei weer kunnen starten…
De afgelopen week hebben wij onze Chromebooks uitgeleend aan kinderen die thuis geen (geschikt)
device hadden om te werken. Als u afgelopen week heeft aangegeven over geen geschikt device te beschikken, krijgt u in de loop van volgende week een uitnodiging dit device op te komen halen. De leerkracht neemt daarover zo snel mogelijk contact met u op.
We gaan dus voorlopig nog even door met het geven van digitaal onderwijs. Dit is niet de meest ideale
situatie, maar we proberen dit onderwijs zo goed mogelijk in te richten. Voor de groepen 1 t/m 5 is het
werk te vinden op www.digicat.nl en voor de groepen 6 t/m 8 de oudste schakelgroep staat dit op Google Classroom. Per week is hier ook de planning te vinden.
Ons schoolbestuur, stichting BOOR, heeft ook een platform gemaakt waar lessen te vinden zijn met een
uitleg erbij hoe de les gegeven kan worden. Uiteraard kunt u ook thuis gebruik maken van dit platform,
ga hiervoor naar www.boor.school .
Onze leerkrachten hebben de afgelopen week weer een belronde gedaan. Tijdens dit telefonische contact informeren de leerkrachten naar de voortgang bij het thuisleren. Het telefoonnummer waar wij van
bellen is ‘anoniem’. Bijna iedere ouder en/of leerling hebben wij inmiddels gesproken. Een enkele ouder/leerling waar wij nog geen contact mee hebben gehad, verzoeken wij dringen om ons te laten weten via de groepsmailadressen op welk telefoonnummer wij ze kunnen bereiken. 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.
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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/).
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, vanwege het enorme veiligheidsrisico. In deze Coronacrises proberen we zo goed mogelijk met u te communiceren, dit loopt in sommige gevallen misschien iets
moeizamer dan ons normale persoonlijke 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 gaan!
We wensen jullie in de komende thuiswerkweek veel succes!
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