Beste ouders en leerlingen van groep 6,
Helaas is het weer nodig om de scholen na de vakantie twee weken thuisonderwijs te laten
verzorgen. We gaan er samen gewoon weer het beste van maken en hebben hieronder de
werkwijze beschreven.
De lesdagen bestaan uit een deel gezamenlijk lessen volgen van 8.30 uur tot 10.30 uur en
een deel zelfstandig taken maken op een eigen gekozen tijdstip. We starten de dag
gezamenlijk in Google Meet om 8.30 uur. Je hebt dan je Google Classroom al geopend. Hier
is de link naar de Meet te vinden en zetten we iedere dag om 8.00 uur het werk voor die dag
klaar. Ook vind je hier de lesboeken die je nodig hebt. Iedereen is dus verplicht aanwezig in
Meet van 8.30 uur tot 10.30 uur. Om 8.30 uur starten we met de rekenles tot 9.30 uur. Vanaf
9.30 uur gaan we werken aan de taal-en spellingles. Dat betekent dat we op deze tijden
allemaal aan het werk zijn met dezelfde vakken. Je krijgt instructie en je kunt daarnaast ook
gelijk je vragen stellen aan de leerkracht.
Tijdens dit moment krijg je ook uitleg over de taken die je de rest van de dag zelfstandig
moet gaan maken. Dit zijn verschillende taken zoals schrijven, nieuwsbegrip of het maken
van vragen in een van je werkboeken van de zaakvakken. Je hebt voor deze taken tot 17.00
uur de tijd. Zorg dat je in Classroom alles inlevert, zo houden wij overzicht op wat je hebt
gemaakt.
Tussen 13.00 en 14.00 zijn we nog een keer beschikbaar in de Meet voor het stellen van
vragen.
Voor nu wensen we jullie natuurlijk een heel fijne vakantie, daarna gaan we er samen
tegenaan!
Tot 4 januari!
mvg,
Juf Rowena, juf Caroline, juf Daisy, juf Petra, juf Linda en juf Elvera

