SK YLI N E H I GH

Nieu w sbr ief

N EW SLET T ER
Sch ooljaar 2020-2021 n u m m er 3
Aan gepast e
r egelgevin g r on dom
Covid-19
Vanaf 18 september zijn de
regels ten aanzien van
thuisblijven bij
Corona-gerelateerde klachten
voor kinderen t/m 12 jaar
versoepeld.
Dit betekent dat uw kind nu met
(milde) verkoudheidsklachten
gewoon naar school mag komen.
Alleen bij koorts en
benauwdheidsklachten moet uw
kind thuisblijven. Ook als een
gezinslid koorts heeft en/of
benauwdheidsklachten, moeten
de andere gezinsleden uit
voorzorg thuisblijven.

Pr ivacy-voor k eu r en

SCHOOLFOTOGRAAF
Op woensdag 30 september komt
Groep 8 is vandaag op de fiets
de schoolfotograaf langs. Naast de
vertrokken naar Bakkum voor hun
groepsfoto's worden er dit jaar ook
jaarlijkse driedaagse kamp. We
portretfoto's en broer/zus foto's
wensen ze heel veel plezier en een
gemaakt. Het is i.v.m. de planning
paar onvergetelijke dagen toe!
helaas niet mogelijk om
broertjes/zusjes die nog niet of
niet meer bij ons op school zitten
op de foto te zetten.

In Parro kunt u vanaf nu ook uw
privacy-voorkeuren aangeven.
Dit komt in de plaats van de
papieren
toestemmingsformulieren die u
voorheen invulde.
Als u in de Parro app naar
"instellingen" gaat (de 3
'schuifjes'), kunt u op
"privacy-voorkeuren" klikken.
Er verschijnen een aantal opties
in beeld waar u uw toestemming
al dan niet voor kunt geven. Het
geeft ons snel en gemakkelijk
inzicht , ik wil u verzoeken om
uw voorkeuren ook in de Parro
app kenbaar te maken. Alvast
bedankt!

agna.

Voor volwassenen, dus voor onze
leerkrachten, geldt deze
versoepeling nog niet. We
28 sept
moeten er dus nog steeds
rekening mee houden dat een
30 sept
leerkracht tijdelijk uitvalt omdat
8 okt
hij of zij met (milde) klachten
thuis moet blijven.
10 t/m 18 okt

AGENDA
19.45 uur MR-vergadering
Schoolfotograaf
Studiemiddag, kinderen om 12.00 uur uit
Herfstvakantie

20 okt

Ondersteuningsteam overleg

22 okt

NIO-toets groep 8

JUM BO SPAARACTIE
LVanaf w oen sdag 30 sept em ber

kunt u bij Jumbo Nieuwe Niedorp
gaan sparen voor onze school. Bij
elke besteding van ?10,- ontvangt
u een spaarpunt. Deze
spaarpunten kunt u toekennen

VENTILATIE IN DE SCHOOL
Nu de scholen weer volledig open zijn gegaan heeft het kabinet
schoolleiders richtlijnen gegeven voor Corona proof onderwijs. Zo moeten
schoolgebouwen goed geventileerd zijn, om eventuele besmettingen te
voorkomen. In samenspraak met de PO-Raad en het LCVS (landelijk

coördinatieteam ventilatie op scholen) zijn een aantal vraagstukken
en richtlijnen opgesteld over dit onderwerp.

aan een school/vereniging van uw
keuze. Wij willen u natuurlijk

Vanaf de start van het nieuwe schooljaar is onderzocht wat de

vragen ze aan onze school te

bestaande ventilatie mogelijkheden zijn per school. Afgelopen

geven. Van de punten die we

week is er vanuit het LCVS een uitgebreidere vragenlijst

ophalen kunnen wij namelijk extra

aangeleverd bij alle schoolbesturen. Aan de schoolbesturen wordt

leer- en spelmaterialen voor de

gevraagd om uiterlijk 21 september de aanvullende gegevens aan

kinderen aanschaffen.

te leveren. Wij nemen de vraagstellingen zeer serieus en zien de

Op de website

ernst van het onderzoek maar het is ook onze

www.jumbosparenmetelkaar.nl

verantwoordelijkheid om de juiste gegevens aan te leveren. Het

kunt u de spaarpunten ook direct

was voor ons niet haalbaar om binnen een week alle gevraagde

aan onze school toekennen.

gegevens aan te leveren. De meetgegevens volgen in overleg later.

Daarnaast kunt u de punten ook
scannen met de Jumbo Sparen

Medio week 39 worden op alle scholen meetsensoren geleverd en

met Elkaar app. Deze app is

geplaatst om een goed beeld te krijgen van de luchtkwaliteit. Deze

beschikbaar voor zowel IOS- als

sensoren zullen in week 39 en 40 de CO2 waarden meten en

Android telefoons en is te

registreren. De gegevens zullen wij delen met de PO-Raad / LCVS .

downloaden in de App Store of

Na het verzamelen van alle meetgegevens krijgen wij een beter

Google Play Store. Met de Jumbo

beeld van de bestaande situatie per school. Op deze manier

Sparen met Elkaar app kunnen de

kunnen we, indien van toepassing, per school een plan van aanpak

spaarpunten heel makkelijk en

schrijven over hoe om te gaan met een juiste luchtkwaliteit. Wij

snel gescand en geactiveerd

houden u hiervan op de hoogte.

worden.
Spaart u mee voor ons? Alvast heel
hartelijk bedankt!

BIJLAGEN
- Brief Inka's
- Brief typecursus

