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SAMEN - VERANTWOORDELIJKHEID - VERTROUWEN - VEILIGHEID
Wanneer mag m’n kind naar school?
In het protocol voor het basisonderwijs staat wanneer kinderen thuis blijven of naar school kunnen in
verband met het corona-virus. Een aantal organisaties hebben in overleg met het RIVM deze informatie in
een schema gezet: Beslisboom.
Er is een schema voor kinderen t/m 6 jaar en een schema voor kinderen van 7 t/m 12 jaar. Deze schema’s
vinden jullie bij deze nieuwsbrief. Ze worden ook door ons gebruikt.
Belangrijk voor kinderen in groep 3:
Voor kinderen die nog geen 6 jaar zijn en in groep 3 zitten, geldt het schema voor kinderen van 7 t/m 12
jaar.

Parro-bericht na afmelden van uw kind
Vanaf volgende week ontvangen jullie een Parro-bericht van de leerkracht als een kind is ziek gemeld. In dit
Parro-bericht vragen we jullie om een cijfer aan te geven wat de reden is waarom het kind is afgemeld.
Het is fijn dat jullie dit Parro-bericht meteen beantwoorden.
Dit helpt ons om te weten wat de situatie is in jullie gezin is en in een groep. Bij meerdere afwezige
kinderen, zijn we verplicht om een melding te doen bij de GGD. Zo kunnen zij monitoren hoe het gaat en
ons advies geven.
Belangrijk voor alle kinderen:
Kinderen dienen telefonisch voor schooltijd afgemeld te worden. Dit kan tussen 7.30-8.30 uur.

Kalender
Week van 14 sept. – 18 sept. 2020
Maandag
14 sept.
Dinsdag

15 sept.

Woensdag

16 sept.

Diploma uitreiking
mediatoren

Donderdag 17 sept.
Vrijdag

18 sept.

Kermis op school

Week van 21 sept. – 25 sept. 2020
Maandag
21 sept.
STUDIEDAG
Alle kinderen vrij
Dinsdag
22 sept.
Woensdag

23 sept.

Donderdag

24 sept.

Vrijdag

25 sept.

De Vreedzame School
We horen bij elkaar
Alle groepen van de school zijn inmiddels gestart met de lessen uit blok 1.
Tijdens dit blok staat het samen werken aan een positief werkklimaat centraal.
Naast de algemeen geldende schoolregels maken leerkracht en kinderen samen
afspraken over hoe je met elkaar omgaat en over de inrichting en het ordelijk
houden van de klas. Om van een school of klas een groep te maken, is het nodig
dat elk kind het gevoel heeft dat hij/zij er bij hoort.
Kinderen hebben iets met elkaar als ze elkaar goed kennen en elkaar waarderen.
Ze leren over opstekers en afbrekers. Je geeft een opsteker als je een aardige, positieve opmerking over
iemand maakt. “Jij kan zo goed iemand helpen”. Opstekers doen iets met je; je wordt er bijvoorbeeld blij
van.
Het tegenovergestelde van een opsteker is een ‘afbreker’. Het is een onaardige, negatieve opmerking over
iemand. De ander krijgt er bijvoorbeeld een vervelend gevoel van.
De kinderen leren dat iedereen zijn mening moet kunnen uiten en verdedigen en iedereen respect moet
hebben voor de mening van anderen. We proberen de sfeer direct goed neer te zetten.

Presentaties met informatie
Gisteren hebben jullie een bericht van de leerkracht gekregen. Hierin stonden 2 presentaties over de school
en over de groep van de kinderen.
Heeft u geen bericht ontvangen of lukt het niet om ze te openen?
Neem dan contact op met de leerkracht, zodat we ze nogmaals kunnen toesturen.

Gevonden voorwerpen
De bak met de gevonden voorwerpen begint aardig vol te raken met
allerlei spullen. Daarom wordt in de week van 14 tot en met 18
september de bak bij droog weer van 8.20 tot 8.30 uur buiten bij de
hoofdingang neergezet. Op deze manier hopen wij dat de spullen
weer bij de juiste persoon terecht komen. Na deze week worden de
spullen uit de gevonden voorwerpenbak weg gedaan.
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