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In deze Samenspraak lees je over: 

● Omgaan met maatregelen rond Corona 

● Kinderboekenweek 

● Sint Maarten & Sinterklaas in Grubbenvorst 

● Luizencontrole 

● AVG-formulier in het ouderportaal 

 

KINDERBOEKENWEEK 
Robert Joosten 

 

Wat was het een mooi thema. “En toen” sprak tot de verbeelding van jong en oud. We hebben dit 

thema ook goed kunnen koppelen aan onze wereldoriëntatie-thema’s: prehistorie (dino’s in groep 1-4), 

ontdekkingsreizen (groep 5-6) en de Eerste wereldoorlog (groep 7-8).  

 

     

De film van de presentatie wordt de komende dagen gemonteerd; jullie ontvangen een YouTube-link 

voor de besloten pagina. https://www.youtube.com/watch?v=HYaYQEWA-Ro 

Met regelmaat worden er films gepost, deze worden goed bekeken. Fijn! 

 

                                                                         

https://www.youtube.com/watch?v=HYaYQEWA-Ro


 

Nieuwsbrief 

DE SAMENSPRAAK 
oktober 2020 – 06 

 

 

LUIZENCONTROLE 
Yvonne Stappers 

 

Na de herfstvakantie worden de kinderen gecontroleerd op luizen. We doen dit met een kleine groep 

ouders om de Coronamaatregelen te kunnen waarborgen. Controleren jullie thuis alvast goed? 

 

 

OMGAAN MET MAATREGELEN ROND CORONA 
Robert Joosten 

 

De gevolgen van Corona komen langzamerhand steeds dichterbij. We zullen goed waakzaam moeten 

blijven de komende tijd. Over 2 à 4 weken gaat blijken of de verzwaring van maatregelen afdoende is 

geweest. Gelukkig zijn voor het basisonderwijs de regels niet verder aanscherpt en kunnen wij met de 

huidige praktische maatregelen verder. 

In november zijn de oudergesprekken. Als het binnen de kaders van de overheid past willen we deze 

graag persoonlijk met iedereen voeren. We zoeken naar naar veilige mogelijkheden voor jullie als 

ouder(s)/verzorger(s) en voor het team. Hoe het een en ander gaat verlopen, horen jullie zo gauw als wij 

het helder hebben. 

Zijn er tussentijds vragen over kinderen, laat het ons weten. 

 

Momenteel lukt het nog om uitval van leerkrachten op te vangen met ons eigen team en de 

vervangerspoule. Het wordt wel steeds lastiger. We volgen het volgende protocol, mochten we uit 

noodzaak groep(en) thuisonderwijs moeten gaan geven: 

1) Intern wordt de groep/groepen opgevangen door Robert/Anita/duopartners. 

2) Robert stelt ouders zo snel mogelijk op de hoogte als kinderen thuis moeten blijven.  

3) Is een collega meerdere dagen ziek. Dan blijft elke dag een andere groep thuis.  

4) De eerste dag krijgen kinderen nog geen werk mee. Het werk wordt vanaf de tweede dag 

meegegeven. Daar waar mogelijk geeft de leerkracht die thuis is afstandsonderwijs aan de groep 

die thuis is. 

5) Noodopvang moeten we verzorgen voor kinderen die dit nodig hebben. 

 

Vanzelfsprekend worden de maatregelen steeds in overeenstemming met de medezeggenschapsraad 

genomen. 
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NIEUWS OVER SINT MAARTEN EN SINT (IN HET DORP) 
Gewoën Grubbevors 

 

Beste kinderen en ouders, 

 

Door de aangescherpte maatregelen vanwege het corona virus, zal de viering van Sint Maarten dit jaar 

niet doorgaan. We vinden het een te groot risico om de kinderen langs de deuren te laten gaan en 

hiermee mogelijk het virus verder te verspreiden. Het laatste wat we willen is dat het feest van Sint 

Maarten eraan bijdraagt dat mensen ziek worden. Gezondheid en veiligheid voor iedereen staat 

absoluut voorop. Vandaar dat we dit jaar overslaan. We gaan er vanuit dat de kinderen volgend jaar Sint 

Maarten gewoon weer kunnen vieren en een zak vol lekkers kunnen ophalen. 

 

Sinterklaas zal dit jaar ook op een aangepaste manier worden gevierd. Ouders en kinderen van de 

onderbouw (groep 0 t/m 5) en KDV ‘t Nest, kunnen zich inschrijven via de website van Gewoën 

Grubbevors, voor een “huis-aan-huis voordeur” bezoek van Sint en zijn Pieten. Let wel, dit 

“huis-aan-huis voordeur” bezoek geldt alleen voor de kinderen uit Grubbenvorst. De Sint heeft ons laten 

weten dat hij in Lottum de kinderen, op een ander moment, natuurlijk ook gaat bezoeken. Sint zal op 

zaterdag 21 en zondag 22 november de kinderen in Grubbenvorst thuis opzoeken, maar zoals gezegd, 

tot aan de voordeur en op gepaste afstand. Ten slotte is de Sint al wat ouder en moet ook hij oppassen 

dat hij niet ziek wordt! 

De uiterste inschrijfdatum voor een bezoek van de Sint is vrijdag 30 oktober. 

 

Hopelijk is dit alles snel voorbij en kunnen we volgend jaar Sint Maarten en Sinterklaas weer vieren zoals 

we dat gewend zijn! 

 

Gezonde groetjes, 

Sint Maarten en Sint Nicolaas Comité Grubbenvorst 
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PRIVACY (AVG) IN HET OUDERPORTAAL 
Robert Joosten 

 

We hebben nog niet van alle ouders de privacy-gegevens compleet. Willen jullie controleren of deze 

gegevens in orde zijn? In de komende dagen kun je ook een bericht van de leerkracht verwachten ter 

controle. 

 

Even kwijt hoe je de gegevens vindt en kunt aanpassen? Zie de uitleg hierna. 

 
● Log in op de pc op het ouderportaal. 

● Klik rechtsboven op de accountnaam 

 

 

 

 

 

 

 

● Klik op mijn privacy 

● Scroll naar beneden.  

● Klik op toestemmingsverklaring gebruik 

                 persoonsgegevens. 

● Vul de lijst in. 

● Sla op door op het vinkje te klikken. 

 

Dank je voor de controle! Al veel ouders hebben gecontroleerd en aangevuld. 

 

                                                                         


