Lockdown
14-12-2020
.
Beste ouders/verzorgers,
Zoals u mogelijk heeft gehoord en gelezen gaat de school per aanstaande woensdag 16 december 2020 sluiten. Dit is
een maatregel van de Nederlandse regering en deze duurt in ieder geval tot en met dinsdag 19 januari 2021. Wij
proberen als school zo goed mogelijk op deze situatie te reageren.
Geef uw kinderen morgenochtend, 15 december 2020 een stevige tas mee naar school voor schoolwerk.
Uw kinderen zijn in gedurende de lockdown thuis. Het lesprogramma van uw kinderen is tot de kerstvakantie als
volgt:
Woensdag 16 december tot en met vrijdag 18 december:
•
•
•

Leerlingen krijgen werkjes mee om thuis af te maken. De dagen voor de kerstvakantie wordt er nooit gestart
met nieuwe lesstof. De leerlingen zijn bezig met herhaalstof.
De lesstof is voldoende voor drie dagen thuiswerken. Wissel het thuiswerken af met andere activiteiten.
Denk aan het maken van een wandeling, even lekker ballen of rennen.
Tot de kerstvakantie kunnen leerlingen de eigen leerkracht om hulp vragen bij het schoolwerk tussen 9 uur
en 11 uur in de ochtend.

•
Na de kerstvakantie starten de lessen op afstand op maandag 4 januari 2021. Deze duren, zoals nu bekend, tot en
met maandag 18 januari 2021.
Heeft u geen internetverbinding of Wifi? Neem contact op met de school.

Namens het team van Crescendo,
Met vriendelijke groet,
Frank Zopfi (directeur)
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Draaiboek Lockdown 2020/2021

Maandag 14 december

•

Lesdag en nieuws over lockdown

Dinsdag 15 december

•
•
•

Lesdag en meegeven lesmateriaal aan de kinderen
In de ochtend Grote stevige tas meegeven
De school start om 8:30 uur en gaat om 14 uur uit.

•
•

School is dicht
Uw kind werkt thuis aan schoolwerk die de leerkracht heeft
meegegeven

Woensdag 16 tot en met
vrijdag 18 december

Kerstvakantie
Zaterdag 19 december 2020
tot en met zondag 3 januari
2021

Maandag 4 januari 2021

•
•

School is dicht
Start online lesgeven. Lesrooster volgt via de leerkracht
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