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Voorwoord
Beste ouders/ verzorgers,
De leerlingen hebben de routine van school weer snel
gevonden en wat gaan ze toch dapper de school in!
Het gaat goed op school en het is echt fijn dat we weer
gewoon kunnen lesgeven aan de leerlingen.
Met de herfstperiode in aantocht zijn er leerlingen thuis,
omdat ze volgens protocol COVID-19 niet naar school mogen
komen.
We gaan daarom voor de leerlingen, die thuis moeten blijven,
onderwijs op afstand opstarten.
Hieronder staat beschreven hoe we dat aanpakken.
Ook is beschreven hoe we de situatie oplossen als de
leerkracht met Covid verschijnselen en/ of quarantaine thuis
moet blijven.
Hartelijke groet,
Margot Andriessen

Dussenstraat 38
2134DL Hoofddorp
023-5619050
info@klavertje-vier.nl
www.klavertje-vier.nl
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Leerling of leerkracht volgens
Covid protocol thuis
Al vanaf het begin van het schooljaar, hebben we
ermee te maken gekregen dat leerlingen volgens
het COVID-19 protocol niet naar school kunnen
komen. We willen natuurlijk niet dat er daardoor
achterstanden gaan ontstaan en gaan vanaf
komende week a.s. aan die leerlingen onderwijs op
afstand geven en/of materiaal/ werkboekjes
meegeven, afhankelijk van de groep waarin
uw kind(eren) zit.
Hieronder leest u hoe u dit er voor uw kind(eren)
eruit gaat zien.

Groep 1-2:
Deze groepen hebben geen lesmateriaal om mee te
geven.
Elke week worden er via de Parro-app de doelen
voor de week zichtbaar gemaakt op verschillende
manieren; bijvoorbeeld foto’s of werkjes van de
leerlingen. Zo is voor u zichtbaar wat ze leren.
Natuurlijk kunnen ze leuke oefeningen doen via
Zuluconnect en indien een leerling langdurig thuis
komt te zitten, kan de leerkracht suggesties voor
activiteiten aandragen.

Groep 3:
De leerlingen van de groepen 3 krijgen op dag 1 dat
ze thuis moeten blijven, nog geen werk voor thuis.
Bij de groepen 3 is het noodzakelijk dat er schriften
worden meegegeven i.v.m. de verwerking van de
lesstof. Verwerking is digitaal nog niet goed
mogelijk.
De leerkracht maakt met de ouders/verzorgers een
afspraak wanneer het pakketje schriften voor de
volgende dagen kan worden opgehaald.
De leerkracht stuurt u de
weekplanning digitaal toe.

Groep 4 tot en met 8
Deze leerlingen kunnen via Teams meedoen met de
instructies van de leerkracht en verwerken de stof
thuis digitaal.
De leerkracht stuurt u de weekplanning digitaal toe
en uw kind kan inloggen en meedoen.

De leerkracht moet volgens protocol
thuisblijven.
Het kan ook voor gaan komen dat de
leerkracht volgens protocol thuis moet blijven.
De leerkracht geeft dan vanuit huis via Teams les.
Er is een onderwijsondersteuner bij
de groep leerlingen in de klas. Deze helpt en
begeleidt de leerlingen gedurende de dag.
U ontvangt van de leerkracht een mail dat hij/ zij
vanuit huis lesgeeft en wie er bij de leerlingen in de
klas staat.
Mochten er meerdere leerkrachten tegelijk thuis
moeten blijven, dan kan het gebeuren dat er te
weinig onderwijsondersteuners zijn. In dat geval
blijven de leerlingen thuis en krijgen ze thuis
onderwijs.
Ook in een situatie dat er meerdere
leerkrachten ‘écht’ ziek zijn, kan het gebeuren dat
de klas moet thuisblijven. We hopen met u dat dit
niet gaat gebeuren.
Hartelijk dank voor jullie vertrouwen, begrip en
steun.

Mocht u behoefte hebben aan een Chromebook,
kunt u deze van ons lenen op de dagen dat uw kind
thuis moet blijven. Er is een limiet aan wat we
kunnen uitlenen. Hiervoor kunt u contact opnemen
met de conciërge Frank de Groot;
f.degroot@klavertje-vier.nl
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Onderwijskwaliteit

Kinderboekenweek

U heeft vast gelezen dat het ministerie extra gelden
beschikbaar heeft gesteld om eventuele
achterstanden weg te werken, die opgelopen
kunnen zijn door de periode dat de scholen volledig
dicht waren. RKBS Klavertje vier heeft deze subsidie
aangevraagd. Ook dit schooljaar blijven we er ons
op focussen dat we kwalitatief onderwijs blijven
geven met alle uitdagingen die we hebben/ krijgen.
We realiseren ons terdege dat de basisschool
periode van groot belang is voor het
vervolgonderwijs, ook in het Corona tijdperk.

Op 30 september t/m 11 oktober 2020 is het weer
Kinderboekenweek. Ook doen we in aangepaste
vorm mee met de Kinderboekenweek.

We proberen daarom alles zo goed mogelijk te
organiseren, zodat we ons met onderwijs kunnen
bezig houden. Soms hebben we uw hulp nodig om
thuis met uw kinderen te oefenen en/of uitstapjes
te maken. We kunnen zelf niet met de leerlingen op
stap in het kader van onze thema’s/ projecten,
maar gaan u vragen of u dat misschien zelf kunt
doen. Het is een verzoek en geen plicht.

Dag van de Europese talen
Op 23 september 2020 doen we weer mee met de
dag van de Europese talen. We hebben het
programma ietwat aangepast, omdat er geen
ouders/verzorgers in school kunnen helpen.

Het thema dit jaar is: En toen?
Tijdens de Kinderboekenweek 2020 gaan we terug
in de tijd. Boeken brengen geschiedenis tot leven,
waardoor de wereld van vroeger tastbaar wordt.
Lees spannende verhalen over ridders, verplaats je
in oorlogstijd of kom van alles te weten over de
Oudheid.
Je hebt geen tijdmachine nodig om andere tijden te
ontdekken. Verken werelden uit het verleden door
het lezen van boeken

