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AGENDA HUIDIG SCHOOLJAAR 
Robert Joosten 

 

6 maart : Hoofdluiscontrole 

10 maart : MR-vergadering 

13 maart : Rapporten gaan mee 

16 maart : Week van het openbaar onderwijs 

17 en 19 maart : Gesprekken n.a.v. de rapporten 

23 maart : Studiedag ‘bouwen aan eigentijds onderwijs’, alle kinderen zijn vrij. 

 

De volgende Samenspraak verschijnt op 27 maart 2020. 

 

 

HANDELINGSADVIEZEN IVM ‘T ‘CORONAVIRUS’ 
Robert Joosten 

 

In de media is er in de afgelopen week veel informatie verstrekt over 

ontwikkelingen omtrent het Coronavirus dat nu ook Nederland bereikt 

heeft. Binnen onze stichting Akkoord! is contact opgenomen met de GGD 

om handelingsadviezen in te winnen. De volgende adviezen zijn ons 

gegeven als preventieve maatregelen: 

● Besteed extra aandacht aan reguliere hygiënische handelingen voor kinderen, team en 

ouders: 

○ Regelmatig handen wassen met zeep; 

○ Papieren zakdoekjes gebruiken; 

○ Hoesten/niezen in de binnenkant van je elleboog. 

Zijn er vragen en/of opmerkingen, laat het ons weten. 

 

 

GENOTEN VAN ‘VASTELAOVEND’ 
Robert Joosten 

 

Dank je wel aan eenieder die meegeholpen heeft om de Vastelaovend succesvol te laten verlopen dit 

jaar! Het was wederom heel gezellig, gemoedelijk en sfeervol. Zie onderstaande foto’s. 
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‘s Middags in het ‘Stammineke’ wachtte ons een extra verrassing: Glenn, onze zeer gewaardeerde 

conciërge, werd samen met Prins Timo gedecoreerd met de orde van de ‘harde kern’. Een blijk van 

waardering voor de jarenlange positieve bijdrage aan de scholen(carnaval) en jeugdactiviteiten in 

Grubbenvorst. Eerder ontvingen Roy, Suzanne Joosten en Astrid van Hertum deze onderscheiding. 
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WEEK VAN HET OPENBAAR ONDERWIJS 
Robert Joosten 

 

In de week van 16 tot en met 27 maart besteden we extra aandacht aan onze openbare identiteit. De 

kernwaarden van het Openbaar onderwijs zijn doorontwikkeld naar onze huidige tijd: “Wat is je verhaal?” 

is de kernvraag. Vanuit onze genen zijn we oprecht benieuwd naar eenieders achtergrond, overtuigingen 

en cultuur om van en met elkaar te kunnen leren.  

 

 

OUDERGESPREKKEN - PRIVACYVERKLARINGEN 
Robert Joosten 

Binnenkort ontvangen jullie van ons ouderportaal de uitnodiging om jullie in te 

schrijven voor de oudergesprekken op 17 en 19 maart 2020. De mail ziet er zo uit:  

Vervolgens kunnen jullie via het 

ouderportaal op de pc jullie 

voorkeuren aangeven. 

Ouder(s)/verzorger(s) met 

broertjes/zusjes krijgen voorrang met 

intekenen. Voor hen gaat deze 

intekenlijst eerder open, zodat zij 

praktisch kunnen kiezen.  

Nog niet iedereen heeft de intekenlijst 

privacy-gegevens ingevuld in het 

ouderportaal. Willen jullie dit nog doen? 

Zo houden we onze administratie omtrent 

privacy up to date.  
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VANUIT VERENIGINGEN 
Verenigingen 
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