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AGENDA HUIDIG SCHOOLJAAR
Robert Joosten

7 sept
10 sept
15 sept
22 sept

:
:
:
:

De medezeggenschapsraad vergadert van 19.30 tot ca. 21.00 uur
Kennismakingsmiddag voor alle groepen in Roeffen Mart
Overleg werkgroep evenementen
Informatieavonden (onder voorbehoud)

De volgende Samenspraak verschijnt op 25 september.

VOORAF
Robert Joosten

In het ouderportaal is de jaarkalender opgenomen. Hierin staan alle activiteiten gepland “alsof er geen
Covid19-maatregelen” zouden zijn. Echter, zoals in de vorige Samenspraak ook al aangegeven; we
moeten met de huidige stand van zaken in Nederland per activiteit afwegen hoe wij invulling geven aan
activiteiten. Gelukkig kan er momenteel binnen school met kinderen en leerkrachten heel veel, het gaat
met name om activiteiten waar ouders bij nodig zijn. Steeds zullen we helder communiceren hoe we
hiermee omgaan.

OPENING SCHOOLJAAR
Robert Joosten

Nieuwsbrief

DE SAMENSPRAAK
augustus 2020 – 02

Afgelopen vrijdag hebben wij kunnen genieten van een sfeervolle jaaropening. Kinderen lieten op
diverse manieren zien wat ze de eerste week leerden en hoe ze met de nieuwe leerkrachten kennis
hebben gemaakt. Goed om iedereen weer gezond en blij terug te zien! En een speciaal woord van
welkom was er voor Damir, Luc en Joeri. Een groot applaus van iedereen gaf een fijne sfeer.
Helaas konden we dit jaar geen tijd nemen om samen met de ouders, opa’s en oma’s een praatje te
maken onder het genot van een kop koffie. Het voelde echt als gemis. De regels rond Covid19 maken
dat het niet mogelijk om de afstand van 1 ½ meter waar te kunnen maken. Iets wat ons heel erg spijt,
maar dit is momenteel niet anders mogelijk.
Als sfeerimpressie heb ik bovenstaande fotoreportage geplaatst. Verder is de jaaropening ook gefilmd.
Ik onderzoek hoe we deze volgens de regels van de privacy kunnen tonen middels een gesloten
omgeving voor ouders van onze school. Met de schoolverlatersmusical van vorig jaar deden we al
ervaring op.

KENNISMAKINGSMIDDAG IN ROEFFEN MART
Team

Net als vorig jaar gaan alle groepen en de
leerkrachten op donderdagmiddag 10 september
naar Roeffen Mart. Hier doen kinderen spellen met
de leerkrachten. Zo zien de leerkrachten de kinderen
in een andere omgeving functioneren. Dit levert ons
weer ‘een ander beeld’ van de kinderen op.
Verdere Informatie volgt nog.

LUIZENCONTROLE
Yvonne Stappers

Alle kinderen van onze school zijn weer gecontroleerd op hoofdluis. We zijn
luizenvrij. Enkele overblijfmedewerkers hebben gescreend. Dank je wel!
Graag thuis toch regelmatig de kinderen blijven controleren. Na de herfstvakantie,
is de volgende reguliere hoofdluiscontrole gepland.
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OUDERPORTAAL
Robert Joosten

Voorheen ontvingen jullie in de eerste week formulieren ter
controle van jullie gegevens. Dat is nu niet nodig, immers
jullie gegevens staan in het ouderportaal.
Om up to date te blijven:
● Willen jullie de gegevens die in het ouderportaal
staan controleren? Wij krijgen een melding van de
wijzigingen.
● Privacyverklaringen controleren.
In het ouderportaal verscheen ook een intekenlijst voor
ouderhulp. Hier wachten we nog even mee vanwege de
Covid19-maatregelen. Zo gauw het weer kan, gaan we weer
ouderhulp inzetten.

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE
Robert Joosten

Ook dit jaar vragen we als school/werkgroep evenementen/MR weer de jaarlijkse ouderbijdage. Met
deze financiën kunnen we een aantal mooie activiteiten opzetten samen met team en ouders.
Dit kan per bank NL32 RABO 01593942 44 onder vermelding van “ouderbijdrage ……….. (naam
kind(eren))”. Het bedrag is € 15,- per kind.
Stroomt een kind na januari 2021 in is het bedrag € 7,50. Na april 2021 is deelname voor het
betreffende schooljaar van instroom gratis.

VANUIT VERENIGINGEN
Robert Joosten / Grubbenvorst Verenigd

In deze rubriek plaats ik nieuws van Grubbenvorster verenigingen. Het is een verzameling van aanvragen
zodat je als ouder/verzorger overzicht houdt en niet wekelijks “post vanuit verenigingen” ontvangt.
In deze editie post van de Judovereniging.
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