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Agenda 
Belangrijke data 

do 01.04.2021    Studiedag – alle leerlingen vrij  

vr 02.04.2021 t/m ma 05.04.2021  Paasweekeinde – school gesloten 

Van de Directie 
Communicatie Covid-19 
In de afgelopen weken, zowel voor als in de voorjaarsvakantie, hebben wij regelmatig gecommuniceerd 

over besmettingen op school, een hele klas in quarantaine etc. We hebben gemerkt dat er veel zorgen 

zijn bij ouders over (mogelijke) besmettingen. 

Niet elke besmetting, bijv. als ouders besmet raken, heeft gevolgen voor de school. Zodra de school deel 

gaat uitmaken van het bron-en contactonderzoek, de nauwe contacten van een besmet persoon, 

communiceren wij dit onmiddellijk met de ouders/verzorgers van de betreffende kinderen/groepen. Wij 

hebben hier ook afspraken over met de GGD. Zij nemen direct contact op met de school als wij actie 

moeten ondernemen. In verband met de privacy kunnen en mogen we niet communiceren over een 

besmet persoon als de school hier niet nauw bij betrokken is.  

U kunt erop vertrouwen dat wij ons uiterste best doen om u zo goed, snel en duidelijk mogelijk te 

informeren. Soms zijn wij echter ook afhankelijk van anderen, zoals GGD, het bestuur van De Haagse 

Scholen en de landelijke richtlijnen.  

Social Schools 
De meerderheid van de ouders heeft aan het begin van dit schooljaar al via het formulier Publicatie 

beeldmateriaal wel/geen toestemming gegeven voor publiceren van beeldmateriaal van hun kind(eren). 

Social Schools biedt deze mogelijk ook. Het mooie hiervan is dat als een leerkracht een bericht met bijv. 

foto’s wil delen er meteen in beeld komt voor welke kinderen er wel/geen toestemming is gegeven. Het 

is daarom van belang dat de leerkracht van uw kind(eren) in Social Schools kan zien of er foto’s geplaatst 

mogen worden. Social Schools is een gesloten platform. Alleen leden van een groep, in dit geval alle 

ouders en verzorgers, hebben inzicht in geplaatste foto's. Wanneer er geen keuze in toestemming is 

gemaakt, zullen er ook geen foto's worden geplaatst. De leerkracht weet dan immers niet of er 

toestemming is. Wanneer meerdere ouders geen toestemming geven voor het plaatsen van foto's, 

wordt het lastiger voor de leerkracht om foto's te delen. Foto's van spontane momenten in de klas of bij 

uitstapjes zullen dan niet gedeeld worden, omdat daar vaak meerdere kinderen op staan. Onze 

leerkrachten mogen geen foto's delen via Whatsapp of andere media. 

Hierbij willen wij u dan ook vragen om zo snel mogelijk de beeldgebruik voorkeuren voor uw kind(eren) 

in Social Schools aan te geven. Dit doet u als volgt: 

  

http://www.hetvolleleven.nl/


  
 

2 
 

In de webversie (laptop) 

1. Kies in het menu voor 'Administratie'. De naam van je kind of kinderen worden zichtbaar. 
2. Kies het kind waarvoor je de beeldgebruikvoorkeuren wilt instellen. 

• Linksonder vind je de sectie 'Beeldgebruikvoorkeuren': 

 
Betekenis van de iconen: 
• groen vinkje = toestemming 
• rood kruisje = geen toestemming 
• vraagteken = geen voorkeur opgegeven 

3. Met het potloodje kun je per type aangeven of je toestaat of niet. 
4. (Later) wijzigen doe je ook met het potloodje. 

In de mobiele apps 

1. Klik onderaan op 'Administratie'. 
2. Kies het kind door op de naam te klikken. 
3. Klik op 'Beeldgebruikvoorkeuren': 

 

Betekenis van de velden: 
• blauwe Ja = toestemming 
• blauwe Nee = geen toestemming 
• witte achtergrond = (nog) geen voorkeur opgegeven 

4. Druk op 'Bewaar' als je klaar bent met instellen.  
5. Wijzigen kan later altijd nog door de andere keuze te maken. 
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Protocol Les op afstand 
Kinderen die met corona gerelateerde klachten thuis zitten en in staat zijn les op afstand te volgen, 

kunnen dat aangeven bij hun leerkracht. Zijn de kinderen echt ziek dan hoeven zij natuurlijk geen lessen 

te volgen. Kinderen die thuiszitten, omdat zij of een gezinslid deel uitmaken van een risicogroep volgen 

dagelijks de lessen op afstand. 

Voor beide categorieën geldt dat zij inloggen om 8:30 uur volgens het protocol les op afstand. Nu 

gebeurt het regelmatig dat kinderen te laat inloggen. Voor de leerkracht en de fysieke klas is dit erg 

storend. In sommige gevallen maakt de leerkracht zelf afspraken met de leerling over instructie en 

uitleg. 

Vervanging bij ziekte/afwezigheid leerkracht 
I.v.m. Covid-19 besmettingen en mogelijke quarantaine van klassen hebben we het protocol voor 

vervanging aangepast. Dit betekent dat we alleen de vaste leerkrachten/duo's willen laten invallen in de 

eigen klas(sen). Zo hopen we te voorkomen dat bij een besmetting in de school er meerdere klassen 

tegelijk in quarantaine geplaatst moeten worden. De keerzijde is wel dat bij ziekte/afwezigheid van de 

leerkracht een klas naar huis gestuurd moet worden. We vragen hiervoor uw begrip. 

Gebruik van plastic en drankverpakkingen 
Wij zijn een groene school en daarom stimuleren we het drinken van water en het gebruik van vaste 

drinkbekers. Het is niet de bedoeling dat onze kinderen drankverpakkingen mee naar school nemen.  De 

voornaamste reden is om de plasticberg te verminderen. Het is belangrijk dat wij ons allemaal aan de 

eerder gemaakt afspraken houden om onbegrip en ongelijkheid te voorkomen. 

Onze kinderen doen het overigens heel goed op school met het scheiden van afval. Het is een gewoonte 

geworden om gebruik te maken van de verschillende gekleurde afvalbakken voor papier, plastic en 

restafval. Klokkenhuizen van appels, tomaten en bananen worden voor de dierenweide verzameld. Onze 

dieren zijn erg gek op. Hoe meer schil en klokhuis, hoe beter.  

Rekentrappen 
Een aantal weken geleden heeft de grote trap in de hal een mooie aankleding gekregen. Inmiddels zijn 

ook de andere trappen in school onder handen genomen. Het zijn rekentrappen geworden waar 

belangrijke rekenonderdelen op te zien zijn, van tellen tot het metriek stelsel. Op de foto’s hieronder 

ziet u de resultaten. 
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Ander schoolnieuws 
Overblijf (TSO) 
We zijn weer op zoek naar nieuwe (reserve) overblijfouders om ons overblijfteam te versterken. De 

groepen spelen op verschillende tijden buiten. Er zijn dan ook 3 verschillende diensten: 

• Dienst 1 (groep 6 t/m 8) is van 11:45 tot 12:15 uur. 

• Dienst 2 (groep 3 t/m 5) is van 12:20 tot 12:50 uur. 

• Dienst 3 (groep 1 en 2) is van 12:55 tot 13:25 uur. 

Het is mogelijk om per dag 1 dienst te draaien of op 1 dag meerdere diensten. Meerdere dagen mag 

natuurlijk ook.  

Als overblijfouder ontvang je een vrijwilligersvergoeding per gedraaide dienst. Je ontvangt € 7,50 per 

dienst en als vaste overblijfouder hoef je voor 1 kind geen overblijfbijdrage aan school te betalen. Draai 

je bijv. 3 diensten op 1 dag dan ontvang je dus € 22,50 (per maand mag je max. € 180 belastingvrij 

bijverdienen, met een max. van € 1.800 per jaar). 

Je dient wel in het bezit te zijn van een VOG, deze kan je zelf online aanvragen. De kosten voor het 

aanvragen van de VOG worden door de school terugbetaald. 

Heb je tijd en zin om ons overblijfteam te versterken of heb je vragen, neem dan contact op met onze 

overblijfcoördinator Gonneke van der Willigen: 06 – 49 39 42 13. 

Dieren en Tuinen 

Konijnen 
Bijna alle konijntjes zijn weer terug in de wei na een onverwacht lange logeerpartij bij onze leerlingen 

thuis. Wat zien ze er gezond en ontspannen uit en wat zullen ze het fijn gehad hebben bij jullie! Een hele 

dikke knuffel voor al die lieve dierenverzorgers met heel veel dank! 

Groenraad 
Kijk voor Groenraad nieuws vanaf aanstaande maandag op www.groenraad.nl. Hier vindt u de laatste 

update over de schooltuintjes, de dierenwei en klussen waarbij we uw hulp goed kunnen gebruiken. 
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