Rotterdam, 9 april 2020

Geachte ouders en verzorgers,
We hebben inmiddels een maand thuiswerken achter de rug. In het begin was dit nog even wennen, het
thuiswerken krijgt echter steeds meer vorm. Vrijdag 10 april en maandag 13 april zijn er geen thuiswerkopdrachten vanwege de paasvakantie. Op dinsdag 14 april verwachten we onze leerlingen weer
online!
De afgelopen week hebben wij de tweede serie van onze Chromebooks uitgeleend aan kinderen die
thuis geen (geschikt) device hadden om te werken. Het kan zijn dat u ook nog een Chromebook van ons
wilt lenen. Laat dit dan even weten aan de leerkracht van uw kind.
De groepen 6, 7 en 8 en oudste Schakelleerlingen werken met Google Classroom. In het begin was dit
even wennen voor leerkrachten en leerlingen. We merken dat iedereen daar redelijk zijn of haar weg in
heeft gevonden. De weekplanning met opdrachten wordt door een groot gedeelte van de leerlingen
gemaakt en weer ingeleverd! Voor de groepen 1 t/m 5 is het werk te vinden op www.digicat.nl .Vanaf
dinsdag 14 april, gaat ook groep 5 de eerste stappen zetten in het gebruik van Google Classroom.
We begrijpen dat het volgen van online lessen een aanpassing vraagt van leerlingen en ouders. We benadrukken dat het maken van online schoolwerk niet vrijblijvend is, het is verplicht hieraan mee te
doen!
Vorige week lieten wij u weten dat ons schoolbestuur, stichting BOOR, ook een platform heeft waar
lessen te vinden zijn met een uitleg erbij hoe de les gegeven kan worden. Er worden wekelijks nieuwe
lessen geplaatst. Leerlingen kunnen thuis gebruik maken van dit platform, ga hiervoor naar
www.BOOR.school .
Ook deze week is er weer telefonisch contact geweest met leerlingen en/of hun ouders. Tijdens deze
belronde informeren we of het maken van de opdrachten vanuit school lukt. 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. 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 nog steeds 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. 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! Ook vanuit ons de oproep: #Blijf thuis!
We wensen u vrolijke en gezonde paasdagen toe!
Directie De Catamaran

Wilt u contact opnemen met de leerkracht van u kind? Dat kan via onderstaande mailadressen:
Leerkrachten groep 1:
Leerkrachten groep 2:
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Leerkrachten groep 4:
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Leerkrachten groep 6:
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Leerkrachten groep 8:
Schakelgroepen:
Interne begeleiders:
Gym:
Directie:
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schakel@decatamaran.nl
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