Beste ouders/verzorgers,
Gisteren heeft het kabinet een nieuwe lockdown aangekondigd. Voor het onderwijs gaat deze vanaf
morgen woensdag 16 december van kracht.
Vandaag hebben we met de kinderen nog de gelegenheid gehad om samen kerst te vieren, de laatste
voorbereidingen te treffen voor het afstandsonderwijs tot en voor na de kerstvakantie.
De kinderen groep 3 t/m 8 hebben vandaag een aantal boeken en schriften meegenomen naar huis.
Hiermee kunnen zij na de vakantie mee aan de slag.
Tot de kerstvakantie kunnen de kinderen van de midden- en bovenbouw aan de slag met
de online weekplannen en de onderbouw mag werken met de bingokaart. Deze heeft elke
stamgroepleider klaargezet in Google Classroom. Neem komende dagen samen de tijd om weer te
wennen aan het ritme thuis. Werkbladen hoeven niet te worden geprint, de antwoorden kunnen ook
op een blaadje worden geschreven. Werk hoeft niet te worden ingeleverd.

We nemen morgen de tijd om te zorgen dat alle leerlingen weer online onderwijs kunnen
volgen.

Op donderdag staat er een online samenzijn gepland met de stamgroep.
De stamgroepleider zal het tijdstip communiceren via de Google Classroom.
Online leeromgeving Prowise Go
Net als in de vorige lockdown, verzorgen wij online onderwijs via de online
leeromgeving ProwiseGo. Vandaag hebben de kinderen samen met de stamgroepleerkracht herhaald
hoe het inloggen in ProwiseGO werkt.
Als uw kind nog geen inlogcode heeft voor de online lesomgeving ProwiseGo, krijgt u vandaag
een bericht toegestuurd via de stamgroepleider. U kunt ons hiermee toestemming geven om voor
uw kind een account aan te maken voor ProwiseGo. Mocht u onverhoopt geen bericht hebben
ontvangen, neem dan even contact op met de stamgroepleider van uw zoon of dochter.
Mochten u en uw kind niet meer weten hoe het inloggen in zijn werk gaat, kunt u vanaf morgen
10.30u een bericht sturen naar uw stamgroepleider via Social Schools.
Ouders die geen computer, laptop of ander device tot hun beschikking hebben, geven dit vanavond
of morgenvroeg voor 08.00u via Social Schools door aan de stamgroepleider. U kunt dan na
bevestiging door de stamgroepleider morgen een leen-device ophalen tussen 10:30 en 12:00. Het
device dient door een volwassene opgehaald worden en ondertekend.

Thuis inloggen met Prowise GO: https://youtu.be/V5-jDq4LB6Y

Thuis inloggen met Prowise GO wanneer er al een ander
is ingelogd: https://youtu.be/3XatDrutxjc
Noodopvang
De Lanteerne biedt noodopvang voor:

kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep;
Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zoveel mogelijk de
kinderen zelf op te vangen.

kinderen voor wie vanwege bijzondere omstandigheden maatwerk nodig is.
Als u gebruik wenst te maken van de noodopvang, kunt via Social Schools een dag van te voren voor
17.00u, een bericht sturen naar de stamgroepleider onder vermelding van:




naam van het kind dat naar opvang komt;
uw telefoonnummer waarop u bereikbaar bent;
Bijzonderheden als medicijngebruik.

Tijden Noodopvang Lanteerne:
o Woensdag 16 december:
8:30-12.15
o Donderdag 17 december:
8:30-14:15
o Vrijdag 18 december:
8:30-12:00
o Maandag 4 januari:
gesloten
Kinderen worden deze week in de personeelsruimte en boomhutlokaal opgevangen. Deuren zijn
vanaf 8:30u open.
In de bijlage een brief in dezen vanuit de gemeente Nijmegen.
Start na de vakantie
De eerste schooldag start op dinsdag 5 januari.
De kinderen zullen weer aan de slag gaan met de weekplannen. Daarbij zullen we ook dagelijks
contact maken via Google Meet. Over de verdere vorm van dit online onderwijs ontvangt u aan het
einde van de vakantie de nodige informatie.
We waarderen uw meedenken en danken u hartelijk voor uw medewerking. We gaan uit van weer
een mooie samenwerking!
Vriendelijke groeten,
Managementteam Lanteerne

