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AGENDA HUIDIG SCHOOLJAAR
Robert Joosten

27 sept
5 okt
6 okt
21 okt

:
:
:
:

De medezeggenschapsraad vergadert van 19.30 tot ca. 21.00 uur
Overleg werkgroep evenementen
Opening kinderboekenweek “Worden wat je wilt”
Overleg werkgroep evenementen

De volgende Samenspraak verschijnt 22 oktober

OPENING SCHOOLJAAR
Robert Joosten

Afgelopen vrijdag openden we traditiegetrouw het schooljaar. Alle groepen bereidden een mooi
optreden voor. De groepen 1-2 vertelden en zongen over de vakantie, groep 3 presenteerde welke
woorden en letters ze leerden, groep 4-5 presenteerde zich met een dans, groep 5-6 met een heus
optreden in het Engels en groep 7-8 sloot af met een zelfgeschreven toneelstuk over de eerste week.
Jammer genoeg konden we de ouders niet ontvangen. Daarom is er een film gemaakt. Maar we hadden
wel pech. Na het optreden van groep 3 begaf de camera het. De optredens van 4-5-6-7-8 zijn jammer
genoeg verloren gegaan.
De film vinden jullie op ons gesloten Youtube-kanaal onder deze link. Gelieve vanwege AVG de link niet
verder verspreiden.
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LUIZENCONTROLE
Yvonne Stappers

Alle kinderen van onze school zijn weer gecontroleerd op hoofdluis. We zijn
luizenvrij. Dank je wel ouders voor de hulp!
Graag thuis toch regelmatig de kinderen blijven controleren. Na de herfstvakantie, is
de volgende reguliere hoofdluiscontrole gepland.

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 RABO NL32 0159 3942 44 t.n.v. Stichting Akkoord! onder vermelding van
“ouderbijdrage ……….. (naam kind(eren))”. Het bedrag is € 15,- per kind.
Stroomt een kind na januari 2022 in is het bedrag € 7,50. Na april 2022 is deelname voor het betreffende
schooljaar van instroom gratis.
Dank jullie wel namens de kinderen!

ZOMERLEZEN
Monique van Gestel

In de zomer lazen verscheidene kinderen
weer veel boeken. Ze deden mee aan de
‘Zomerleeschallenge’. Trots hingen de
kinderen hun resultaat aan de wand bij
Roy.
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VANUIT VERENIGINGEN
Judoclub
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….. nog even als reminder uit Samenspraak nr. 1 ….

Ouderportaal: Controle van gegevens & info
Graag houden we onze schooladministratie up-to-date. Vriendelijk aan jullie de vraag om te controleren
in het ouderportaal:
● Persoonlijke gegevens
● Privacyvoorkeuren (omgaan met facebook/instagram, etc.)
In stappen:
● Open het ouderportaal op de PC/laptop.
● Klik rechtsboven op je naam
● Klik op mijn accountgegevens
● Klik op mijn instellingen
● Klik op mijn privacy
● klik op mijn kinderen
Waar nodig gegevens aanvullen en/of aanpassen.
Dit graag z.s.m. doen.
In het ouderportaal is ook de kalender zichtbaar bij
agenda. De schoolgids 2021-2022 vind je in de
digitale boekenkast.

Maatregelen rond Covid19
We blijven op de goede weg!
#samenbewust
Zoals voor de zomervakantie aangekondigd blijven we nog werken volgens de regels van vóór de
zomervakantie. Zie beneden de afspraken en plattegrond als geheugensteun.
Coronamaatregelen
● Kinderen met verkoudheidsklachten
(loopneus, neusverkoudheid, niezen en
keelpijn) mogen naar school. Bij koorts,

Naar binnen komen
● Ouders en andere volwassenen mogen (voorlopig)
niet in de school komen, behalve als er
toestemming van Robert is. Dit is nodig om de
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●
●

benauwdheid en veel hoesten blijven ze
thuis.
Graag, zoals voor de zomervakantie, overleg
met Robert waar nodig.
Bij iedere nieuwe situatie overlegt Robert
met de GGD om steeds de nieuwste regels
goed toe te passen.

●

1,5m afstand tussen volwassenen zo goed als
mogelijk te garanderen.
Ingangen voor de kinderen
○ 1/2a en b: ingang van de kleuters.
○ 3: deur bij de tuin.
○ 4/5: hoofdingang.
○ 5/6/7/8: ingang op het schoolplein

plattegrond met richtingen en looproutes

