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Beste   ouders,   verzorgers,   
Vandaag   begint   vervroegd   de   kerstvakan�e.   
Het   worden   andere   feestdagen   dan   dat   we   allemaal   hadden   gedacht.   
Toch   wensen   wij   u   allen   mooie   dagen   met   elkaar.   Niet   fysiek   samen,   
maar   wel   in   elkaars   hart.   Zo   kunnen   we   deze   moeilijke   �jd   vol   kracht   
en   liefde   doorstaan.     

Hoop   is   een   lichtje   in   je   hart 
dat   vandaag   moed   gee�   
en   morgen   kracht   

  
  
  

Thuisonderwijs   
Na   de   kerstvakan�e   starten   we   weer   met   thuisonderwijs.   Dit   vereist   wederom   veerkracht.   Van   u   als   
ouder,   van   ons   als   school   en   niet   in   de   laatste   plaats   van   de   kinderen.    De   leerkrachten   zijn   de   gehele   
periode   op   hun   werkdagen   tot   17.00   uur   beschikbaar   voor   vragen.   
Wij   doen   er   alles   aan   om   de   komende   periode   te   zorgen   voor   goed   onderwijs   op   afstand.   Helpt   u   mee   
waar   u   kunt?   Samen   kunnen   we   de   kinderen   zo   goed   mogelijk   begeleiden   in   de   komende   �jd.   

  
Noodopvang     
Wij   bieden   noodopvang   voor   leerlingen   van   ouders   met   een   cruciaal   beroep.   Het   uitgangspunt   vanuit   
het   kabinet   is   dat   als   er   één   ouder   is   die   een   cruciaal   beroep   hee�,   de   andere   ouder   zoveel   mogelijk   
thuis   de   opvang   verzorgd.   Wij   verzoeken   u   om   echt   alleen   gebruik   te   maken   van   deze   opvang   als   er   geen   
andere   oplossing   mogelijk   is.   U   kunt   uw   kind(eren)   aanmelden   voor   de   noodopvang   door   een   email   te   
sturen   naar    info@debronsoest.nl .   
Vermeld   hierbij   uw   beider   beroepen   en   werkdagen.   
De   noodopvang   vindt   plaats   op   onze   school    van   8.30   uur   tot   14.30   uur.   Op   woensdag   is   de   noodopvang   
tot   12.30   uur.   Op   vrijdag   is   de   noodopvang   voor   groep   1   t/m   4   tot   12.00   uur.   
Mocht   uw   kind   na   school�jd   naar   de   BSO   gaan,   dan   vragen   wij   u   dit   zelf   af   te   stemmen   met   de   
betreffende   BSO   en   dit   ook   aan   ons   door   te   geven.   

  
Thuiswerken   test   
Voordat   we   maandag   4   januari   met   thuiswerken   aan   de   slag   gaan,   willen   we   vrijdag   a.s.   een   testmoment   
plannen   om   te   kijken   of   het   inloggen   voor   iedereen   lukt.   We   kunnen   dan   nog   storingen   of   
inlogproblemen   verhelpen.   U   ontvangt   via   Parro   een   berichtje   van   de   leerkracht.   De   �jden   voor   de   
testmomenten   van   de   verschillende   groepen   zijn   als   volgt:   
08.30   uur   -   09.00   uur groep   1/2   A,B,C   
09.00   uur   -   09.30   uur groep   4   
09.30   uur   -   10.00   uur   groep   3   
10.00   uur   -   10.30   uur groep   5   
10.30   uur   -   11.00   uur groep   6   
11.00   uur   -   11.30   uur    groep   7   
11.30   uur   -   12.00   uur groep   8   
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Chromebooks   
Om   op   een   goede   wijze   afstandsonderwijs   te   realiseren   hebben   de   leerlingen   van   groep   3   t/m   8   een   
device   (chromebook,   laptop,   computer)   nodig.   Mocht   u   thuis   geen   computer   ter   beschikking   hebben,   
dan   kunt   u   een   mail   sturen   naar    info@debronsoest.nl    met   het   verzoek   dat   u   graag   een   chromebook   in   
bruikleen   van   school   wilt   ontvangen.   Dit   is   echter   geen   garan�e   dat   dat   ook   lukt   want   we   hebben   maar   
een   beperkt   aantal   chromebooks   te   verdelen.   
Wilt   u   dit   voor   woensdagochtend   16   december   12.00   uur   aangeven.   Wanneer   een   device   nodig   is,   
vragen   wij   u   een   bruikleenovereenkomst   te   tekenen   en   kunt   u   het   chromebook   donderdag   ophalen   op   
school   tussen   12.00   uur   en   14.30   uur.   Het   chromebook   moet   worden   vervoerd   in   een   stevige   tas.   

  
Mad   Science   
De   lessen   van   Mad   Science   worden   verplaatst .   De   eerste   les   zal   21   januari   2021   plaatsvinden.   Wanneer   u   
uw   kind   hee�   opgegeven   voor   deze   naschoolse   lessen   ontvangt   u   vandaag   of   morgen   nog   verdere   
informa�e   vanuit   Mad   Science   zelf.   

  
Handige   �ps   voor   een   gezellige   kerstvakan�e   
Hoe   kun   je   samen   de   kerstvakan�e   op   een   gezellige,   zinvolle   manier   vormgeven,   nu   
iedereen   zoveel   thuis   is?   We   zijn   ons   ervan   bewust   dat   we   weer   een   intensieve   
periode   tegemoet   gaan.   Daarom   tre�   u   in   de   bijlage   een   ar�kel   vol   sugges�es,   om   
elkaar   te   inspireren.   Van   simpele   ac�viteiten   tot   ingewikkelde   spellen.   Veel   
speelplezier!   

  
Sylvestercross   
Helaas   kan   dit   jaar   de   reguliere   Sylvestercross   niet   doorgaan   vanwege   de   
Corona-maatregelen.   De   organisa�e   is   gaan   nadenken   of   ze   toch   niet   iets   anders   
kunnen   doen   en   komen   met   het   volgende   alterna�ef:   

  Vitality   Virtual   Sylvestercross   2020.   
  

Hierbij   loop   je   in   je   eigen   omgeving   2,   5   of   10   km   in   de   periode   van   27   t/m   31   december   2020.   Hiermee   
houd   je   de   tradi�e   om   het   jaar   af   te   sluiten   met   hardlopen   in   ere.   
Daarnaast   is   bewegen   belangrijk,   zeker   in   deze   �jd   met   zijn   beperkingen.   
Hoe   gaat   dat   in   zijn   werk?   
Je   schrij�   je   in   via   de     website .    Je   krijgt   dan   direct   een   beves�gingsmail   met   wanneer   je   de   mail   met   het   
virtuele   startnummer   krijgt.   In   de   mail   met   het   virtuele   startnummer   -   dat   je   desgewenst   kunt   uitprinten   
en   opdoen   -   wordt   uigelegd   hoe   de   app   werkt   en   wat   jouw   ac�veringscode   is.     
    

Je   installeert   een   app   en   ac�veert   de   a.s.r.   Vitality   Virtual   Sylvestercross   2020.   Dit   werkt   ook   met   diverse   
bekende   ac�vity   trackers   (sporthorloge   zoals   Garmin).   
    

Je   gaat   hardlopen   op   een   van   de   5   laatste   dagen   van   dit   jaar   met   de   app   en   deze   registreert   de   gelopen   
afstand   en   �jd.   Op   basis   daarvan   kun   je   direct   na   het   hardlopen   jouw   resultaat   terugzien   op   de   website   
en   vergelijken   met   anderen.   Het   tussen�jds   klassement   wordt   gedurende   de   wedstrijddagen   con�nue   
bijgewerkt.   In   de   1e   week   van   januari   2021   publiceren   we   een   eind   klassement   per   afstand.     
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