Infoblad 25 september 2020

Beste ouders en/of verzorgers,
Nieuwe coronaregels
Vorige week vrijdag hebben we op de persconferentie van premier Rutte gehoord dat
kinderen van alle groepen van de basisschool met verkoudheidsklachten naar school
mogen komen. In de bijlage vindt u de nieuwe beslisboom.
Deze is voor groep 1 t/m 8.
Hout voor papierlade
In ons magazijn willen we een papierlade maken. Wellicht
heeft u nog een restant van een stevige plank (liefst
populierenhout; mdf is niet geschikt) in uw schuur staan. De
minimale afmeting is 90 - 80 centimeter. Wij zouden er mee
geholpen zijn.
Toestemming gegevens uitwisselen met de bibliotheek
Op onze school laten wij u met foto’s en video’s zien waar we
mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens
verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten,
schoolreisjes en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op deze
foto’s (en soms in video’s) te zien zijn.
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s
waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen
namen van leerlingen. Toch vinden we het belangrijk om uw toestemming te vragen
voor het gebruik van foto’s en video’s van uw zoon/dochter. Het is goed mogelijk dat u
niet wilt dat foto’s van uw kind op internet verschijnen.
Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht
worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens
schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat
deze ouders ook terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet.

Vorig schooljaar heeft via parro toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal. (op
diverse onderdelen) Dit schooljaar is daar de toestemming bij gekomen om
gegevens uit te wisselen met de bibliotheek. Zou u de toestemming hiervoor in
parro willen aangeven?
Wanneer u de overige onderdelen wilt wijzigen dan kunt u dat ook regelen.
Een handleiding hiervoor is in de bijlage opgenomen.
Ventilatie op school
Vanuit het ministerie is de opdracht gegeven om de ventilatie op scholen te checken.
Deze check heeft inmiddels plaatsgevonden. In de bijlage is het rapport toegevoegd.
Denkt u nog aan:
● Het invullen van de vragen voor het startgesprek in parnasys?
Dan kan de leerkracht de uitnodigingen versturen.
● We verwachten de kinderen tussen 08.15 - 08.25 uur op school zodat de les om
08.30 uur kan starten.
Coronaregels
● Bij koorts of griepverschijnselen blijf thuis. (kinderen kunnen met
verkoudheidsklachten wel naar school) Zie beslisboom
Bij koorts blijven ook de gezinsleden thuis.
● 1,5 meter afstand houden is voor leerkrachten en ouders onderling verplicht.
Kinderen hoeven zich daar niet aan te houden. Leerkrachten tot leerlingen ook
niet.
● Ouders mogen niet op het plein of in de school komen. Er wordt een
uitzondering gemaakt voor zorggesprekken en nieuwe ouders. Zij mogen op
afspraak na schooltijd, rekening houdend met de 1,5 meter afstand de school in.
● Handen worden regelmatig gewassen, niezen en hoesten in de elleboog en
snuiten in papieren zakdoeken.
● Looproutes blijven gehandhaafd.
● De gymlessen mogen weer gegeven worden maar het advies is om zo lang
mogelijk buiten te gymmen.
Bijlages
● Nieuwe beslisboom nav de nieuwe regels
● Handleiding privacy voorkeuren in parro instellen
● Rapport ventilatie check
● Hobbyclub informatie (voor de groepen 5 t/m 8)
Data
Hierbij belangrijke data: ( deze lijst wordt aangevuld )
september/oktober
17 november
4 december
17 december
18 december
4 januari
28 januari
8 februari
12 februari
21 april

omgekeerde oudergesprekken
studiedag (kinderen vrij)
Sintviering
kerstviering
kinderen om 12 uur kerstvakantie
Alberodag (kinderen vrij)
studiedag (kinderen vrij)
start oudergesprekken
rapporten mee
kinderen om 12 uur vrij ivm teambuilding

23 april
27 mei
21 juni
2 juli
5 juli
23 juli

koningsspelen
sportdag groep 3 t/m 8
schoolreis kleutergroepen
studiedag (kinderen vrij)
facultatieve oudergesprekken
laatste schooldag (rapporten mee)

Vakantierooster 2020-2021
Herfstvakantie
19 t/m 23 oktober 2020
Kerstvakantie
21 dec t/m 1 januari 2020/2021
Voorjaarsvakantie
15 t/m 19 februari 2021
Goede vrijdag
2 april 2021
2e Pasen
5 april 2021
Meivakantie
26 april t/m 7 mei 2021
Hemelvaartsdag
13 en 14 mei 2021
2e Pinksterdag
24 mei 2021
Zomervakantie
26 juli t/m 3 september 2021

