Bijlage in dit nummer o.a:
- Boekenlijst

Jaargang 5 nr: 3. 14-9-2020
Heeft u een leuke bijdrage voor
ons weekjournaal of onze
website, laat ons dat dan even
weten via een e-mail.

THUISWERK
Nu er vaker kinderen verkouden zijn of
andere ziekteverschijnselen hebben,
waardoor ze thuis moeten blijven, is de
vraag naar thuiswerk relevant. Veel
ouders vragen ons voor thuiswerk. In
eerste instantie hebben we deze vraag
geparkeerd en handelen we als in een
normaal jaar: kinderen die ziekgemeld
zijn, krijgen geen extra werk voor thuis.
Dit doen we voor kinderen die er
normaal een week vanwege een griep
niet zijn. Voor kinderen die langduriger
ziek zijn, doen we en deden we dat
wel.
Corona vraagt natuurlijk een
herbezinning op de service van
thuiswerk. Op onze studiedag van 23
september zullen we met het team
hierbij stilstaan. Daarna zullen we jullie
als ouders informeren over het door
ons te voeren beleid. Dat betekent, dat
iedereen vanaf dat moment precies
weet wat je van ons mag verwachten.

SCHOUDERCOM
Begin september hebben wij jullie laten
weten dat we gaan overstappen naar
Schoudercom. SchouderCom.nl is een
veilig en besloten ouderportaal voor de
online communicatie tussen de school
en ouders. Ook kunnen ouders hierin
zelf hun adres- en telefoongegevens
bijhouden. De belangrijkste voordelen
zijn overzichtelijke communicatie, een
laagdrempelige bereikbaarheid voor
alle gebruikers en een tijdsbesparing
voor school en ouders in de communi-

catie. Naast berichtenverkeer heeft de
school de beschikking over diverse
andere communicatiemiddelen, zoals
polls, enquêtes en blogs. Om er
gebruik van te kunnen maken van
SchouderCom heeft u een
gebruikersaccount nodig. De eerste
stap is dan ook dat alle email-adressen
van ouders in ons administratiesysteem worden verwerkt
(Parnassys). Vanuit de koppeling
tussen Parnassys en SchouderCom
gaan jullie als ouders een uitnodigingsmail vanuit SchouderCom ontvangen.
Na een korte overgangsperiode zal
alle informatie alleen nog via
SchouderCom in te zien zijn.

CORONA
We blijven in al onze activiteiten
gericht op het naleven van de
Coronamaatregelen. Uitgangspunt blijft
de gezondheid van iedereen. In de hal
hanteren we daarom triage: handen
ontsmetten en formulier invullen.
Daarnaast blijven we de gewenste
hygiënemaatregelen hanteren. We
hopen dat iedereen ons in ons beleid
blijft volgen.

GYMLESSEN
In de gymlessen tot nu toe loopt onze
docent bewegingsonderwijs regelmatig
aan tegen kinderen, die geen gepaste
gymkleding bij zich hebben. Om op de
goede dag de juiste spullen mee te
hebben, nogmaals de info over de
gymtijden:
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Groep 3-4 maandag
Groep 7-8 dinsdag
Groep 5-6 vrijdag
Groep 1-2 zoals gebruikelijk
elke dag

BEREIKBAARHEID
Zoals iedereen wel al eens heeft
ervaren, zijn we niet altijd direct
telefonisch bereikbaar. Daarvoor onze
excuses. Wel zijn we altijd via mail
bereikbaar als directie. Wij kunnen op
meerdere plekken, dan alleen op
school, de mail beantwoorden. We
kunnen natuurlijk niet per direct elke
mail beantwoorden. Op de infokalender per klas staat ook het
mailadres van de groepsleerkrachten.
Jullie kunnen altijd via het mailadres
contact opnemen met leerkrachten of
jullie boodschap achterlaten. Dagelijks
bekijken de leerkrachten op hun
werkdagen hun mail.
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nieuwe titels te voorzien. We zijn nu
een nieuwe aanschaf van boeken aan
het voorbereiden. De
bibliotheekouders hebben daarom een
wensenlijst gemaakt.
Voordat we deze boeken gaan kopen,
hebben we aan onze ouders de vraag:
Hebben jullie één of meerdere van
deze boeken? Willen jullie deze
boeken wegdoen? Wij houden ons
aanbevolen!

DINSDAGOCHTEND
BEWEEGMOMENT
Komende 2 dinsdagochtenden zal
Quin weer om 8.00 uur een
sportactiviteit aanbieden, voor ieder
die dat wil. Komende 2 weken staan
spelactiviteiten centraal:
- Balspel
- Tikspel
- Mixspel

ZIEKMELDEN
We willen alle ouders vragen, de
ziekmelding van hun zoon/dochter te
doen via de mail van de leerkracht. De
leerkracht kan dan dagelijks deze
meldingen verwerken.

SCHOOLBIBLIOTHEEK
Onze schoolbibliotheek is sinds
afgelopen woensdag weer geopend.
Dat betekent, dat kinderen weer volop
boeken kunnen lenen. We zijn ook
druk bezig om de bibliotheek van
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