Nieuwsbrief 13 november 2020
Corona
Houdt u a.u.b. afstand van elkaar op het plein!
Vergist u zich niet hoeveel extra werk onze teamleden verzetten. Ik ben trots en dankbaar hiervoor.
Door de inzet van het team kan het onderwijs gewaarborgd blijven en hoeven we (bijna) geen
klassen naar huis te sturen. De kinderen kunnen daarom doorgaan in hun ontwikkeling.
Op vrije dagen regelen leerkrachten laptops, anderen vangen kinderen op, mensen werken extra,
roosters worden aangepast omdat een andere groep meer ondersteuning of inval nodig heeft.
Wanneer er na het weekend geen ziekmeldingen zijn die aan ‘nauw contact met besmet persoon’
zijn te wijten, vervalt het gebruik van mondkapjes door volwassenen in de school.
Belangrijke informatie, bijvoorbeeld over besmettingen, doe ik zo snel mogelijk indien nodig en altijd
in overleg met betrokkenen in verband met de privacy.

Schoolfotograaf
GOEDE data*:
Groep 1-6: maandag 23 november 2020
Groep 7-8: woensdag 25 november 2020
In Parro moet u 2x toestemming geven voor de schoolfotograaf:
1. Foto kind
2. Groepsfoto.
GEEN toestemming = GEEN foto
Wij mogen dan namelijk volgens de wet AVG geen gegevens doorgeven aan de fotograaf.
(Toestemming geven in Parro via ‘instellingen’ en ‘privacy-voorkeuren’)
Broertjes en zusjes gaat dit jaar niet door, omdat we niet kunnen garanderen dat we genoeg
personeel hebben om de kinderen heen en weer te brengen van en naar beide locaties.
*door oplopende besmettingen of ziekte bij fotograaf kan het zijn dat er (op het laatste moment)
besloten moet worden dat de schoolfotograaf niet doorgaat. Het is helaas niet anders dit jaar.
***** Vergeet geen toestemming te geven in Parro! ****

Feesten Sint en kerst
We doen ons uiterste best van Sint en kerst leuke feesten te maken.
Kinderen zijn gelukkig heel flexibel en positief: natuurlijk hebben we feest!
Het is een goede tijd om kinderen te leren om dankbaar zijn met wat er wèl is: gezondheid, vrienden
en familie, en een klein feestje is al een luxe.

