
 
Mail: woensdag 23 december 2020 
Onderwerp: Sjaloom vs corona na de kerstvakantie 

 
Beste ouders en verzorgers, 
 

Helaas moet de school de eerste weken na de kerstvakantie weer sluiten vanwege corona. 
Van 4 t/m 15 januari wordt er geen les gegeven op school. Zoals het nu lijkt gaat de school maandag 18 januari 
weer open. 
 

Noodopvang 
Als beide ouders/verzorgers vallen onder de cruciale beroepsgroepen (zie bijlage), dan kan de school opvang 
bieden. Wilt u gebruik maken van de noodopvang dan kunt u dat aan mij doorgeven: 
directie@sjaloomdalfsen.nl   
Opvang is ook mogelijk bij andere beroepen als het echt niet lukt om opvang te realiseren. In dat geval graag 
overleg met mij (06-11404527) 
Wilt u uiterlijk 28 december aangeven of u gebruik wilt maken van de noodopvang? 
Tijdens de noodopvang werkt het kind o.a. aan de huiswerktaken. Dit doet het kind in principe zelfstandig. Hoewel 
de leerkracht altijd in de buurt van het kind is zijn de mogelijkheden om het leren te ondersteunen beperkt. 
Opvang is niet mogelijk als het kind volgens de nieuwste “Beslisboom” (versie 3) normaal gesproken niet op 
school zou mogen komen. (zie bijlage) 
 

Onderwijs op afstand 
Het Sjaloomteam verzorgt wederom de thuis-lestaken voor de kinderen. 
In grote lijnen gaat het op dezelfde wijze als bij de lockdown in het voorjaar. Kinderen die op school gewend 
zijn aan het werken met een weektaak, krijgen bij het thuiswerken ook een weektaak. 
Groep 3-8 krijgen lespakketjes die maandag 4 januari tussen 12.00 en 15.00 uur opgehaald kunnen worden 
buiten bij school. Het werk van broertjes en zusjes zit in de tas van het oudste kind. 
Het lesmateriaal voor groep 1 en 2 wordt online aangeboden op een Yurls pagina. Daarop verschijnt elke dag 
iets nieuws. 
Vóór 4 januari krijgt u via de mail online opdrachten waarmee de kinderen op de ochtend van maandag 4 
januari kunnen beginnen. 
 

Vanaf groep 3 moeten bepaalde opdrachten gemaakt worden via “Basispoort”. Weet u niet (meer) hoe u daar 
kunt komen bekijk dan de handleiding in de bijlage. 
 

Vragen en opmerkingen kunt u altijd delen met de leerkracht(en) van uw kind via de mail. (niet via Whatsapp) 
(zie bijlage voor de mailadressen) 
 

Voor de online opdrachten heeft uw kind een pc of laptop nodig. Bepaalde opdrachten kunnen ook op een 
tablet worden gemaakt. Alle apparaten hebben een internetverbinding nodig. Het is mogelijk om een laptop 
van school te lenen. Neem daarvoor contact op met mij: directie@sjaloomdalfsen.nl 
 

Enkele huiswerktips: 
- Spreek met uw kind af wanneer het schoolwerk gedaan wordt 
- Zorg voor een goede werksfeer 
- Zorg voor afwisseling tussen leren en spelen 
- Wordt uw kind op een andere locatie opgevangen, bespreek dan of het mogelijk is om daar het schoolwerk te doen 
 

Videobellen met de juf(fen) 

De eerste week willen we graag minimaal 1 keer een videocontact met de kinderen hebben. 
Op dinsdag 5 januari is er een verplicht videogesprek.  Op donderdag 7 januari kunnen de kinderen op eigen 
verzoek videobellen.   
Vanaf 2 januari staan de belroosters klaar in Google Drive om door u ingevuld te worden. 
 

Let op als u naar Google Drive gaat: Log eerst in met uw eigen Google-account. 
Ga vervolgens naar het sjaloomouders-account. Klik op het rondje rechts van het "9 stipjes-knopje". Als het 
sjaloomouders-account al in de lijst staat kunt u dat aanklikken. Staat het sjaloomouders-account nog niet in de 
lijst, kies dan voor “Nog een account toevoegen” en vul het ouderaccount in: sjaloomouders@gmail.com 
wachtwoord: Sjaloomouders++1234 
De complete ZOOM handleidingen vindt u als bijlagen in deze mail. 
 

Tot slot 

Deze mail en alle bijlagen kunt u ook vinden op de website www.sjaloomdalfsen.nl >School >Corona schoolinfo. 
 

Ik hoop dat kinderen, ouders/verzorgers en team de lock-downweken goed door zullen komen. Pas goed op 
elkaar! 
Ik wens u allen een fijne kerstvakantie toe en alvast goede huiswerk-weken met veel gezondheid, kracht en 
wijsheid. 
  

Groeten,  ook aan de kinderen,  mede namens het team,   
Johan 
 


