05-03-2021
Beste ouders/verzorgers,
Niveaugroep Rekenen
Op SBO Hoogvliet werken we met niveaugroepen; dat betekent dat leerlingen soms in een
andere groep gaan werken. Dit doen wij om zo beter aan hun leerdoelen te kunnen werken.
Door het advies van het RIVM over de coronaregels (blijf zoveel mogelijk in één lokaal, of blijf
zoveel mogelijk in één groepje ) hebben wij de afgelopen weken in de stamgroepen gewerkt.
We merken dat de leerlingen hier niet blij van worden, ze krijgen minder tijd voor hun uitleg,
de leerkracht moet i.p.v. aan 1, wel aan 5 groepjes uitleg geven.
Vanaf maandag willen wij weer met niveaugroepen gaan werken, maar wel zo georganiseerd
dat de gastleerlingen bij elkaar in hun eigen groepje blijven. We maken dan op deze manier
eigen bubbels. Wanneer een leerling onverhoopt besmet raakt, hoeven niet meerdere klassen
in quarantaine, maar alleen de eigen groep. In de bubbel zitten dus alleen kinderen uit hun
eigen groep. Zo kunnen wij onze leerlingen weer het onderwijs bieden wat zij verdienen
Zwemmen
Er is nog geen schoolzwemmen. De zwembaden zijn nog gesloten
De schoolapp
Op 1 maart gaat de nieuwe schoolapp van start. Als alles goed is gegaan heeft u hier een
mailbericht over gehad.In dit bericht staat, hoe u uw account kunt activeren.
Heeft u GEEN bericht gehad??? Wilt u mij dit laten weten via het contactformulier op
de website of via de school WhatsApp.
De schoolschrijver
Donderdag 11 maart start de schoolschrijver.
Annejan Mieras komt dan lesgeven over lezen, boeken schrijven, illustreren en over poëzie
maken. Zij geeft deze lessen vooral in de groepen Blauw, Rood en Oranje, maar zij zal ook
lessen geven in de andere groepen. Annejan is schrijfster van de boeken: Homme en het
noodgeval, Portiek Zeezicht en De vlo en de mier.
Wij verheugen ons op haar lessen. U wordt via de groepsapp op de hoogte gehouden.
Heeft u vragen, neem dan contact op met ons.
Met vriendelijke groet,
En een heel mooi en gezellig weekend
Team SBO Hoogvliet

