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Beste ouders/verzorgers,
In navolging op de nieuwsbrief die gister is uitgegaan, ontvangt u hierbij een aanvullende
nieuwsbrief.
Onderstaand treft u een link aan die verwijst naar de site van de Rijksoverheid,
betreffende cruciale beroepen tijdens de lock-down.
Graag aandacht voor onderstaand stukje gekopieerd uit het schrijven vanuit de
Rijksoverheid.

Kinderen met ouders die werken in een cruciaal beroep kunnen wel naar de
schoolnoodopvang. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om
zoveel mogelijk zelf de kinderen op te vangen.
Overzicht cruciale beroepen tijdens lockdown | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl

Nieuwsbrief

Vragen over het overblijven? Bel TSO de eerste stap
024-6411913 of 024-6488388

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Op De Trinoom hebben we net als tijdens de eerste periode van thuisonderwijs voor elke
groep een team aangemaakt. Dit is een speciaal team voor het onderwijs: de leerkracht
kan Teams gebruiken om contact te leggen met de leerlingen en heeft er eventueel ook
de mogelijkheid om er opdrachten voor de klas in klaar te zetten.
Elke leerling heeft een e-mailadres dat gebruikt kan worden om in te loggen bij Teams.
Dat ziet er als volgt uit:

-

voornaam.achternaam.24BN@kansenkleur.school of…
voornaam.tussenvoegsels.achternaam.24BN@kansenkleur.school

Let op! Voor leerlingen is het @kansenkleur.school en dus niet @kansenkleur.nl !
Groepen 5 tot en met 8
De kinderen hebben van de leerkracht(en) al eerder dit jaar de inloggegevens
ontvangen. Ze gebruiken dit (soms) ook om in te loggen op de laptops op school. Het
wachtwoord hoeft niet veranderd te worden. We willen vragen om dit ook niet te doen,
omdat het niet zelf hersteld kan worden als het wordt vergeten.
Groepen 3 en 4
Van de leerkracht(en) van uw groep ontvangt u via Parro de inloggegevens. Ook hier
geldt: het wachtwoord hoeft niet veranderd te worden en we willen vragen om dit niet te
doen.
Groepen 1 en 2
Van de leerkracht(en) van uw groep ontvangt u via Parro de inloggegevens. Dit is een
tijdelijke account, speciaal gemaakt voor het thuiswerken.
Het wachtwoord dat u heeft gekregen is een tijdelijk wachtwoord. Als er voor de eerste
keer wordt ingelogd moet dit direct veranderd worden. Zorg ervoor dat u al van te voren
heeft nagedacht over een nieuw wachtwoord en bewaar dit goed. Als het wachtwoord
wordt vergeten kan het hersteld worden. Stuur hiervoor een bericht naar de leerkracht.
Hier gaat dan helaas wel wat tijd overheen.
Neem een wachtwoord dat niet te moeilijk is maar ook weer niet te lastig is om te
onthouden. Een te makkelijk wachtwoord wordt geweigerd. Combineer het liefst letters,
cijfers en vreemde tekens en gebruik minimaal 8 tekens, bijvoorbeeld: K@n@rie19 of
Pizza2020!

Inloggen bij Teams
Het is aan te raden om de eerste keer samen met uw kind in te loggen, zodat u uw kind
kunt helpen als dat nodig is. Kinderen vanaf groep 5 tot en met 8 zullen na wat oefening
al snel vrij snel zelfstandig met Teams kunnen werken. Jongere kinderen zullen nog wel
wat hulp moeten blijven krijgen.
Om Teams te gebruiken gaat u naar de website https://teams.microsoft.com
Teams is ook beschikbaar als app voor computers, telefoons en tablets. Het kan zijn dat
wanneer er met opdrachten wordt gewerkt, niet alle opdrachten in Teams op een
telefoon of tablet gemaakt kunnen worden. Dan is het nodig om de app of de website op
de computer te gebruiken.
-

App voor Windows: https://teams.microsoft.com/downloads
App voor iPhone/iPad: https://apps.apple.com/nl/app/microsoftteams/id1113153706
App voor Android telefoon of tablet:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams&hl=nl

Werken met meerdere Teams-accounts op 1 computer
Het werken met meerdere Teams-accounts op 1 computer zorgt soms voor problemen.
Het inloggen werkt dan niet. U kunt dan 1 van de volgende oplossingen gebruiken:
1) Maak meerder accounts aan om op de computer in te loggen. Elke account heeft
dan zijn eigen (Windows-)omgeving en de accounts van Teams storen elkaar niet.
2) Gebruik meerdere browsers, bv. Google Chrome, Edge Chromium en Firefox.
Spreek af wie een bepaalde browser gebruikt en log dan met een account alleen
op die browser in.
3) Start een incognito of inPrivate tabblad (Google Chrome, Edge Chromium)
Dit kan met de puntjes rechtsboven:
Google Chrome

Edge Chromium

Ga dan naar de website https://teams.microsoft.com en log in. De andere
accounts worden nu even ‘vergeten’.

