NIEUWSBRIEF
OBS De Akker

schooljaar 2019-2020
nr. 15—17 april

Oldenhoffstraat 5, 7841 AJ Sleen, 0591-361766, directie@obsdeakker.nl

Digitale lessen
De school is afgelopen weken omgetoverd tot een digitale lesplaats. Alle kinderen hebben inmiddels een eigen emailadres van
school gekregen waarmee ze kunnen inloggen in Google. Met dit
mailadres zitten alle kinderen in beveiligde Google-omgeving
met verschillende mogelijkheden als Gmail, Meet (videobellen)
en Classroom (chatten, delen van berichten en bestanden). Mooi
om te zien dat de kinderen hier best handig in zijn en snel doorhebben hoe één en ander werkt. Ook mooi om te zien dat ouders
de jongere kinderen helpen om toch even videocontact te maken
met de leerkracht. Het was voor de leerkrachten even omschakelen maar ook zeker voor de kinderen en hun ouder(s)/
verzorger(s). Fijn dat iedereen zo betrokken is en meewerkt. Dit
waarderen we enorm. Wilt u uw kind blijven stimuleren om de
lessen te volgen en in te loggen op de met de leerkracht afgesproken tijden? Samen zetten we de schouders eronder om zo
goed mogelijk digitaal onderwijs te bieden.

21 april
Op 21 april neemt het kabinet nieuwe besluiten over eventuele versoepeling van de maatregelen, die tot 28 april gelden. Kunnen we met in achtneming van bepaalde voorwaarden weer
gaan lesgeven? We moeten afwachten en houden u op de hoogte.

Schoolapp vernieuwd
Is het gelukt om de nieuwe schoolapp te installeren? Twee weken geleden
heeft u daar informatie over ontvangen en we hopen dat iedereen nu de
nieuwe app heeft. Hierin vindt u altijd het laatste nieuws, de leukste foto’s,
enz. Ook kunnen we d.m.v. een pushbericht u snel op de hoogte brengen van
iets wat belangrijk is. Is het niet gelukt om de app te installeren, neem dan
contact op met Schoolsunited, tel. 06-17258027.

Oud papier

Bijlage:

Hoe het gaat met het oud papier ophalen in de maand
mei, is op dit moment nog onduidelijk. Zodra wij meer
weten, laten we het via de website en Sleen.nu aan u
weten.

* Informatie over
de ThuisBieb-app

