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Gelukkig nieuwjaar
Het team van obs De Hekakker wenst alle leerlingen en ouders een gezond en
gelukkig 2021. Dat uw wensen voor dit jaar uit mogen komen.
Online lesgeven
Door de nieuwe lockdown zijn we helaas weer genoodzaakt om het onderwijs tijdelijk online
aan te bieden. Gelukkig zijn zowel onze leerlingen als de leerkrachten, mede door de vorige
lockdown periode, hier al aardig vaardig in waardoor wij nauwelijks problemen ondervinden
met het online lesgeven.
Zoals u in een eerder nieuwsbrief al heeft kunnen lezen heeft elke groep een vast
instructiemoment van driekwartier, waarin de leerkracht uitleg geeft over de lessen die
gemaakt moeten worden. Voor en na de instructie is de leerkracht beschikbaar om
individueel uitleg te geven aan de leerlingen. Dit kan door in Classroom een chat te sturen
naar de leerkracht. De chat is tijdens de schooltijden beschikbaar.
Mocht u problemen ervaren met het online lesgeven, dan hoort de leerkracht dat graag.
Noodopvang
Voor ouders die een cruciaal beroep uitoefenen en geen opvang voor de kinderen kunnen
regelen op de dagen dat ze werken, is de noodopvang in school beschikbaar. Ten opzichte
van de vorige lockdown zien we wel een toename van het aantal leerlingen. We zijn blij met
de hulp die beweegdorp Norg ons heeft geboden, door de sportinstructeurs Jannes Siegers,
Irma Varwijk en Jos Hindriks aan ons uit te lenen voor deze lockdown periode. Zo zijn we in
staat om de opvang voldoende te bemensen. Naast de sportinstructeurs zijn Monique Pol,
Petra Blink en Denise de Boer de vaste gezichten tijdens de noodopvang. Rita Schuurman,
Esmee Sinninghe, Hilda Venema, Ingrid van Dam en ondergetekende ondersteunen op een
vaste dag of dagen.
Google Classroom en Google Meet
In de Classroom vinden de leerlingen onder het kopje klaslokaal een link naar Google Meet.
Inmiddels heeft er een update plaatsgevonden. Bovenaan de pagina is nu een icoontje
geplaatst in de vorm van een camera met daarachter het woord Meet. Het is de bedoeling
dat de leerlingen nu via deze weg gaan inloggen. De link in het klaslokaal verdwijnt deze
week. Het icoontje verschijnt ’s ochtends een halfuur voorafgaand aan de online instructie
bovenaan de pagina en verdwijnt aan het einde van de dag weer.
Verlenging lockdown?
In de media wordt er druk gespeculeerd over een verlenging van de lockdown. Begin
volgende week zal duidelijk worden welke maatregelen het kabinet neemt. Wij zullen u zo
snel mogelijk informeren wat dit betekent voor ons als school en voor u als ouders.
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