4 februari 2020

Nieuwsbrief
In dit nummer:

Disco
Voor de kinderen van de groepen 5 t/m 8
wordt er op vrijdag 14 februari a.s. een
disco-avond georganiseerd met als thema
VALENTIJN. Het maakt niet uit w at je
aantrekt of hoe je eruit ziet! Alles kan en
mag, zolang het maar past bij het thema.
Hou rekening met de kledingkeuze,
en laat de kinderen zich niet te warm
kleden! Buiten is het koud, maar binnen beslist niet!
De disco-avond wordt gehouden van 19.00 tot 21.00 uur, de
deur is open vanaf 18.50 uur. Om de doorstroom vlot te
laten verlopen, is e.e.a. als volgt geregeld:

vanaf 18.50 uur: leerlingen komen binnen via de
hoofdingang en lopen door naar hun eigen klaslokaal
op de 1e verdieping! De leerlingen melden zich aan
bij hun eigen leerkracht in het klaslokaal. De leerkracht noteert dus in het lokaal wie er binnen is. Het is
voor ouders niet toegestaan om mee naar binnen te gaan;

vanaf 21.00 uur: de ouders gaan via de hoofdingang naar
binnen om hun kind(eren) in hun eigen klaslokaal op
de 1e verdieping op te halen; ouders en leerling melden zich af bij de leerkracht en gaan via de kleuteringang weg!

Wij willen benadrukken dat het voor de kinderen niet is
toegestaan om zonder begeleiding w eg te gaan!
Indien de leerling niet wordt opgehaald, dan blijft de leerling bij
de leerkracht en worden ouders gebeld.

Rapport in Ouderportaal
Binnenkort vinden de tienminutengesprekken plaats voor de
groepen 1 t/m 7.
Voor de tienminutengesprekken is het digitale rapport in het
Ouderportaal van Parnassys opengesteld, zodat u ter voorbereiding op het gesprek de cijfers van uw kind(eren) kunt inzien.
De link naar het Ouderportaal staat op de homepage van onze
website.
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AVG-instellingen Parro
In de Parro-app staan de AVG-instellingen voor uw kind. Er zijn wat wijzigingen geweest in
de beperkingen: zo hebben we Facebook en andere social media er niet meer bij staan, omdat er is besloten geen foto’s met leerlingen meer op social media te plaatsen. U heeft nu de
keuze om aan te geven, of de school wel of geen foto’s of video’s mag delen met de ouders
in de besloten app Parro. Deze is alleen toegankelijk voor ouders van de groep van uw kind.
Daarnaast zijn er nog de volgende AVG-instellingen waarvoor uw toestemming nodig is:

Beeldmateriaal smartboards: beeldmateriaal mag alleen binnen school op smartboards
worden gebruikt.

Schoolfotograaf groepsfoto’s: toestemming voor de schoolfotograaf voor het maken
van groepsfoto’s.

Schoolfotograaf individuele foto’s: toestemming voor de schoolfotograaf voor het maken van individuele en broertjes/zusjes foto’s.

Video-opnamen in de klas: video-opnamen in de klas ten behoeve van onderwijskundige doeleinden (scholing en coaching leerkrachten); na beoordeling worden deze opnamen vernietigd.
Wij willen u verzoeken om de AVG-instellingen voor uw kind(eren) bij
te werken of in te vullen, als u dit nog niet gedaan heeft. Als er niets
wordt ingevuld dan gaan wij er vanuit, dat u geen bezwaar heeft.
Alvast dank voor uw medewerking!

TSO-medewerkers gezocht!
Ondanks herhaaldelijke verzoeken en een enkele aanmelding
hebben we nog steeds een tekort aan TSO-medewerkers. Zeker
nu er af en toe TSO-medewerkers ziek zijn, wordt het erg lastig
om voldoende medewerkers voor de TSO te hebben. We moeten
regelmatig onderwijsassistenten of de TSO-coördinator inzetten.
Kent u iemand of weet u wie dit leuk zou vinden? Laat het diegene weten! Het hoeft niet iedere dag van de week, men hoeft ook geen kinderen of kleinkinderen op onze school te hebben, en het hoeft ook niet gratis gedaan te worden, er staat een
kleine vergoeding tegenover.
Als bijlage sturen we de gehele vacature mee en zullen we hem nogmaals op Facebook
plaatsen. Wij hopen toch nog een aantal enthousiaste vrijwilligers te mogen ontvangen! Dit
is natuurlijk in het belang van (uw) overblijvende kinderen!

Snoep bij TSO
Helaas zien we regelmatig, dat kinderen snoep meenemen naar de TSO
(overblijf). Zoals ook in ons TSO-reglement beschreven, is het niet toegestaan
om kinderen snoep mee te geven. Er zijn voldoende gezondere alternatieven
die u kunt meegeven. Wij verzoeken u dan ook hier rekening mee te houden.

Schoolvakanties 2020-2021
De schoolvakanties voor het schooljaar 2020-2021 zijn vastgesteld en staan vanaf vandaag op onze website vermeld.
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Viering jong & oud
U bent allemaal van harte uitgenodigd voor de viering voor jong en oud op
zondag 9 februari om 9.30 uur in de parochiekerk, Nobelstraat 22 in Brielle.
Tijdens deze viering zullen de kinderen en hun ouders zingen. Er zal worden
geluisterd naar een spiegelverhaal en de kinderen bidden met de volwassenen mee.

Agenda
WAT

VOOR WIE

WANNEER

Tienminutengesprekken

Groep 1 t/m 7

Woensdag 5 februari

Disco-avond

Groepen 5 t/m 8

Vrijdagavond 14 februari

Carnavalsfeest / juffen– en
meestersdag

Groepen 1 t/m 4 /
alle groepen

Woensdag 19 februari

Voorjaarsvakantie

Alle groepen vrij

Vrijdag 21 februari t/m vrijdag 28 februari

Studiedag

Alle groepen vrij

Woensdag 25 maart

1-Aprilviering

Groepen 1 t/m 3

Dinsdag 31 maart

1-Aprilfeest

Alle groepen vrij

Woensdag 1 april

