Beste ouders/verzorgers,
Als eerste willen wij iedereen een heel gelukkig en vooral gezond 2021 wensen.
Vanaf maandag 4 januari starten we, i.v.m. de sluiting van de school, met de online lessen. Dit is in
eerste instantie tot maandag 18 januari. Hieronder vindt u praktische informatie.

Ophalen lesmateriaal maandag 4 januari:
Op maandag 4 januari liggen de benodigde boeken, schriften enz. voor de leerlingen van de groepen
3 t/m 8 van 09:00 t/m 11:00 uur op de eigen tafels klaar. Ook kunnen de leesboeken worden
omgeruild. Advies: neem een stevige tas mee.
Om te voorkomen dat niet iedereen tegelijk op school aanwezig is zijn de tijdstippen van ophalen op
basis van de eerste letter van de achternaam. Dit is alleen van toepassing voor de leerlingen van de
groepen 3 t/m 8.
A t/m H worden om 09:00 uur verwacht, I t/m P om 09:30 uur en Q t/m Z om 10:00 uur.
Als u niet in de gelegenheid bent om het lespakket op te komen halen, mail dan naar
directeur@jasker.nl. We zoeken dan samen naar een passende oplossing.
Wij vragen aan alle ouders/verzorgers zo veel mogelijk alleen op school te komen, een mondkapje
dragen en de afstand van 1.5 meter in acht te nemen.

Opvang:
Evenals de vorige thuisperiode is er tijdens de schoolsluiting noodopvang voor:
1. Kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep; zie:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-enstudenten-kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen
2. Kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk
nodig is.
Noodopvang wordt geboden door scholen en kinderopvangorganisaties (dagopvang en BSO).
Scholen leveren noodopvang tijdens de schooluren en de kinderopvang gedurende de reguliere
openstellingstijden van de kinderopvang.
Kinderopvang verzorgt voor schoolgaande kinderen geen gratis opvang tijdens schooltijden.
Evenals de vorige periode verzorgt elke school de noodopvang van de eigen kinderen. Vooralsnog
gaan we niet over tot clustering van opvang.
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Het bestuur van Comprix vraagt aan ouders alleen gebruik te maken van de noodopvang als het echt
niet anders kan. Als u gebruik dient te maken van de noodopvang kunt u dit mailen naar
directeur@jasker.nl.
Update 31 december 2020: Het OMT adviseert om kinderen onder de 12 jaar ook te testen bij
klachten. Het OMT geeft dit advies na de vondst van de Britse variant van het Coronavirus. Het
kabinet neemt dit advies over.
Op dit moment is er nog geen wettelijk kader, maar vanuit het bestuur van Comprix adviseren wij u
dringend om de kinderen niet naar school (nu: de noodopvang) te sturen in geval van de bekende
aan Covid-19 gerelateerde klachten (verkoudheid, keelpijn, loopneus). Na een negatieve test kan dit
wel weer.

Gezamenlijk start:
Maandagmiddag 4 januari hebben we per lokaalgroep een gezamenlijke online start via MEET.
Tijd:

Groep(en)
Groep 1 en 2

Inlogcode MEET
https://apps.google.com/meet/

13:00 uur

Groep 3,4 en 5

d6hukwags2
https://apps.google.com/meet/

13:30 uur

Groep 6,7 en 8

cio6sdbbla
d7q7shonke

12:30 uur

(De link staat in Google Classroom gr 6-7-8)

Onderwijs op afstand:
Groep 1 en 2:
Dagelijks ontvangen de ouders van de groepen 1 en 2 vanaf maandag 4 januari lessuggesties via de
mail. Mocht u maandag 4 januari aan het einde van de ochtend niks hebben ontvangen, dan graag
even een bericht naar joke@jasker.nl.
Om toegang tot Google MEET te krijgen, kunt u gebruik maken van de hierboven genoemde link.
MOO (gr 3 t/m 8):
In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u een stappenplan om in te kunnen loggen bij het
basisprogramma MOO op eigen computer. Via een Chromebook van school gaat dit automatisch.
Via MOO krijgt u toegang tot de diverse programma’s zoals veilig leren lezen, Alles telt (rekenen),
Google MEET, Google Classroom enz. Via de tegel “Mijn Klas” komt u bij de programma’s Ambrasoft
en taal/spelling op maat. Het wachtwoord voor alle leerlingen is 12345678.
Groep 3:
Ouders van groep 3 ontvangen wekelijks het lesmateriaal via de mail.

Groep 4 t/m 8:
De leerlingen van de groepen 4 t/m 8 gaan, net als de vorig keer gebruik maken van Google
Classroom. Dit is een handige tool van Google waarmee we eenvoudig materialen kunnen delen,
zoals weektaken, bestanden, links, video's, enz. Via MOO krijgen de leerlingen toegang tot Google
Classroom.
Contact/instructiemomenten:
Groep
Dag + tijd
Groep 1
Donderdag 11:00 – 11:30 uur
Groep 2

Donderdag 11:30 – 12:00 uur

Groep 3

Dinsdag en donderdag 09:00 – 09:30 uur

Groep 3/4/5
(vragenuurtje)
Groep 4
Groep 5
Groep 6 t/m 8

Woensdag 09:30 – 10:30 uur
Dinsdag en donderdag 09:30 – 10:00 uur
Dinsdag en donderdag 10:00 – 10:30 uur
In Google Classroom staat het lesrooster.

Inlogcode MEET
https://apps.google.com/meet/
d6hukwags2
https://apps.google.com/meet/
cu4yeeapuu
(Via MOO)
cio6sdbbla
(Via MOO)
cio6sdbbla
De link naar MEET staat in
Google Classroom bij eigen
groep.

Voor individuele momenten kunt u contact met nemen met de desbetreffende leerkracht(en).
Mochten er inlogproblemen zijn dan kunt u mailen naar directeur@jasker.nl.

Gebruikte materialen van school:
We vragen aan de leerlingen en ouders om zuinig met het schoolmateriaal om te gaan zodat het nog
veel langer mee kan.
Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u altijd
contact met ons opnemen.

