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Nieuwsbrief januari 2021 nr.6
Als eerste willen wij u een heel gezond en
positief 2021 toewensen.
Dit jaar begint voor iedereen anders dan
anders. Voor de kerstvakantie is het team druk
bezig geweest om er voor te zorgen dat wij a.s.
maandag kunnen starten met thuisonderwijs.
Wij beseffen ons heel goed dat dat van u als
ouder nogal wat vraagt. Twijfel daarom dan
ook niet om contact met ons op te nemen.
In deze nieuwsbrief nog even alle informatie
op een rijtje.

Ophalen leermiddelen
Pakketjes met leermiddelen (materialen, werkboeken, weekplanning etc.) liggen klaar voor
groep 1 t/m 8 op maandag 4 januari 2021
tussen 8.30 en 10.00 uur.
Na die tijd zullen de kinderen van groep
3 t/m 8 het nieuwe jaar gezamenlijk starten in
Google Meet.
Bij het ophalen van de pakketjes willen wij onnodige risico’s voorkomen. In kleine hoeveelheden zullen de ophalers de school in gaan. Er
zijn vier ingangen beschikbaar. De pakketjes
liggen klaar in de groep met de naam van het
kind. Wij verzoeken u niet onnodig lang in
school te blijven.
Wie mag ophalen?
We vragen u om per gezin met slechts één
persoon te komen voor alle kinderen uit het
gezin.
Zelf keelpijn, verkouden of koorts? Zorg dan
voor vervanging! Wellicht kan een familielid of
ouder van een klasgenoot het ophalen voor
uw gezin. Dit graag onderling regelen en afstemmen.

MOO (Mijn Omgeving Online)
Alle kinderen hebben een MOO-account. De
kinderen van groep 3 t/m 8 kunnen hiermee
overal en altijd inloggen via www.moo.nl
inloggen met gebruikersnaam: (voornaam,
kleine letters)@mrkjdijkstraschool.nl, let op!
uitzondering groep 3 (voorletter.achternaam,
kleine letters)@mrkjdijkstraschool.nl, het
wachtwoord weten de kinderen zelf!
Via MOO kunnen de kinderen bij Zoem!
(Veilig leren lezen, groep 3), Rekentuin en
Taalzee. Ook het maken van een power point
presentatie en/of werkstuk is hier mogelijk.
Wanneer u via de mail heeft aangegeven
graag een Chromebook van school te willen
gebruiken. Het gereserveerde Chromebook
ligt a.s. maandag klaar bij het oudste kind van
het gezin. Wij vragen u maandag 4 januari
2021 nog wel te tekenen voor ontvangst.
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Google Meet
Vanaf 10.30 uur starten de groepen 3 t/m 8
gezamenlijk op Google Meet, volgens onderstaand schema:
10.30 uur groep 5/6
11.00 uur groep 7/8
11.30 uur groep 3/4
Nadere instructies heeft u al ontvangen of ontvangt u maandag 4 januari via de groepsleerkracht.
Groep 5 t/m 8 zal elkaar dagelijks via Google
Meet blijven ontmoeten. Deze ontmoetingen
zijn niet vrijblijvend. De kinderen zijn immers
leerplichtig!

Bereikbaarheid
Met eventuele vragen, opmerkingen kunt u,
via Parro of de mail, contact zoeken met de
groepsleerkracht(en). Op ondergenoemde
werkdagen tot 15.00 uur.
School is, behalve woensdag, de hele week
telefonisch bereikbaar tot 14.00 uur. Indien
nodig kunt u op woensdag telefonisch contact
opnemen met Greetje Ensing, zie hieronder.

Groep
1/2
3/4
5/6
7/8

Directie

4 januari
13 januari

Leerkracht
Aafje Bijstra
Greetje Ensing
Karin Verra
Karen Hoekstra
Janique Gorter
Karen Hoekstra
Aly Stoffers
Greetje Ensing

Werkdagen
Ma. t/m do.
Vrij.
Ma. t/m wo.
Do. /m vrij.
Ma. t/m vrij.
Ma.
Di. t/m vrij.
Ma. t/m vrij.

Thuis controle hoofdluis
Hoewel de kinderen niet naar school gaan
willen wij u toch vragen uw kind(eren) te
controleren op hoofdluis. Mocht u hoofdluis constateren dan graag direct starten
met behandelen.
Hopelijk blijft het bij deze periode. Anders
zullen wij u t.z.t. nader informeren.

Mailadres
aafje@mrkjdijkstraschool.nl
directie@mrkjdijkstraschool.nl
karin@mrkjdijkstraschool.nl
karen.hoekstra@mrkjdijkstraschool.nl
janique@mrkjdijkstraschool.nl
karen.hoekstra@mrkjdijkstraschool.nl
aly@mrkjdijkstraschool.nl
directie@mrkjdijkstraschool.nl

Ophalen leermiddelen, van 8.30 uur tot 10.00 uur
MR/OV vergadering
Juf Greetje beperkt bereikbaar i.v.m. directie overleg via Teams

De volgende nieuwsbrief verschijnt in week 5
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