Nieuwsbrief
Extra, dec 2020
Van de directie
Beste ouders/ verzorgers,
De eerste dagen van de Lockdown zijn gestart,
het team werkt hard aan de planning van de
lessen, het samenstellen van de leerpakketten en
het opnemen van de digitale lessen. Na de
vakantie verzorgen wij zoveel mogelijk
thuisonderwijs.
Wij hebben van het ministerie de opdracht
gekregen om opvang voor specifieke leerlingen
(zie hieronder welke kinderen tot deze groep
behoren) te verzorgen, deze leerlingen kunnen de
digitale lessen en hun opdrachten op school
maken. Er worden geen extra
onderwijsactiviteiten aangeboden.
Alleen voor de groep 8 leerlingen is er dagelijks
2,5 uur fysiek les, waar zij instructie krijgen en
opdrachten om thuis te maken. De ouders van
groep 8 worden hier apart over geïnformeerd.




Leerlingen waarvan ouders een cruciaal
beroep hebben. Deze ouders kunnen een
mail sturen naar Menno Schiphof
(m.schiphof@nellestein.nl) – leerlingen
kunnen hun weektaak op school maken.
Deze leerlingen krijgen geen extra
onderwijsaanbod.
Kinderen met een bijzondere
thuissituatie. De school en de eventuele
hulpverleners dragen hier zorg voor.Ook
deze leerlingen kunnen hun weektaak op
school maken. Deze leerlingen krijgen
geen extra onderwijsaanbod.



De leerlingen van groep 8. Voor deze
groep gaan we ook fysieke lessen
verzorgen. Zodra hierover meer bekend
is, zullen wij de ouders van groep 8
informeren.



Er worden ook speciale fysieke en digitale
lessen verzorgt voor leerlingen met

speciale behoeften. Zoals extra lezen of
rekenen. Voor deze extra lessen kunt u
vanaf maandag 4 januari 2021 een
uitnodiging verwachten. Het zullen korte
contactmomenten worden.
Vanaf 4 januari 2021 zullen wij de digitale lessen
gaan verzorgen. Indien u niet beschikt over een
computer of laptop kunt u contact op nemen met
Menno Schiphof (m.schiphof@nellestein.nl). Hij
kan er eventueel voor zorgen dat uw kind de
digitale lessen ook kan volgen.
Maandag 4 januari 2021 krijgen de leerlingen een
pakketje met boeken en schriften uitgedeeld – zie
schema in de vorige brief-. Wilt u zo vriendelijk
zijn om uw kind een tas mee te geven. De
pakketjes liggen in de klas en de leerlingen gaan
alleen naar binnen.
Wat twee bruisende dagen van lichtjes, eten en
kerstliedjes had moeten worden, waren nu dagen
van overleggen, kerstspullen opruimen, pakketjes
klaar leggen en heel veel lessen plannen.
Wij zijn er moe van, van de veranderingen en van
de corona. Wij gaan uitrusten en onze dierbaren
spreken (soms ook digitaal) en we gaan dromen
van volle klassen, ouders op het schoolplein en
persoonlijke gesprekken op school.
Met vriendelijke groet,
Jenny Horstink, j.horstink@nellestein.nl
Menno Schiphof, m.schiphof@nellestein.nl
Schoolorganisatie
Nellestein heeft een medezeggenschapsraad
(MR). Deze bestaat uit een aantal ouders en
leerkrachten. Zij behartigen de belangen van de
ouders en het personeel binnen onze school.
Ook in deze corona-tijd heeft de MR regelmatig
overleg met de directie van de Nellestein. Mocht
u als ouder vragen of opmerkingen hebben over
het schoolbeleid, en u weet niet goed waar u
daarmee terecht kunt, dan kunt u altijd contact
met de MR opnemen op mr@nellestein.nl

