20 september 2021

Kinderboekenweek | kerk & koffie
Op woensdag 6 oktober start de landelijke kinderboekenweek met het thema ‘Worden wat je wil’. Het gaat dan
voornamelijk over beroepen. Ook op school zal hier in de klassen een week lang op allerlei manieren aandacht
aan besteed worden.
De vraag stond nog open hoe we het gaan doen met de KSG-diensten en het aansluitende koffiemoment op
school. Omdat er teveel nog onzeker blijft (er leven bij te veel mensen te veel vragen en twijfels en sommige
dingen moeten tijdig geregeld zijn), hebben we besloten om aan alle onzekerheid een eind te maken door het
definitieve besluit te nemen dat de diensten aangeboden zullen worden als live-stream en dat het
koffiemoment in de hal van de school dit jaar nog niet door zal gaan.

Corona | versoepelingen & geldende regels
Via het Ministerie van Onderwijs ontvingen we dit bericht:
Het bron- en contactonderzoek (BCO) voor kinderen in het primair onderwijs en kinderopvang wordt al vanaf
maandag 20 september 2021 versoepeld. Als een kind positief getest is, blijft het kind thuis in isolatie. Het kind
kan weer naar school en de kinderopvang als het minimaal 24 uur klachtenvrij is en er zeven dagen zijn
verstreken na start van de symptomen of het vaststellen van de besmetting. Als een kind positief getest is met
het coronavirus hoeft vanaf 20 september niet meer de hele groep of klas in quarantaine. Klasgenoten van het
besmette kind kunnen dus in principe allemaal naar school. Een uitzondering kan gelden voor kinderen die in
nauw contact zijn geweest in de privésfeer (bijvoorbeeld als ze bij de besmette leerling thuis hebben gespeeld);
de advisering hierover verloopt altijd via de GGD. Ook bij uitbraken met meerdere besmettingen in een groep of
klas kan de GGD nog wel aan klasgenoten adviseren om in quarantaine te gaan. Voor personeel dat niet als
‘immuun’ wordt beschouwd geldt het advies om twee keer per week een zelftest te doen.
De maatregel om 1,5 meter afstand te houden komt met ingang van 25 september 2021 te vervallen. Scholen
hebben hiermee de mogelijkheid om ouders/verzorgers weer meer toe te laten in de school.

Kindinformatie | school & thuis
Als school willen wij zoveel mogelijk aansluiten bij de mogelijkheden van de kinderen. Graag willen we weten
hoe en waarbij wij hen het beste kunnen helpen. Aan het begin van het jaar vragen wij u als ouders om ons te
informeren over zaken die echt van belang zijn om te weten. Wij weten namelijk niet alles. U kent uw kind het
beste. Enkele jaren gelden deden we dit mondeling op een 10-minutenavond. De laatste jaren hebben we
volstaan met te vragen om via het ouderportaal antwoorden door te geven op een aantal door ons gestelde
vragen. Wij kregen een sterk signaal dat veel ouders dit inmiddels overbodig of veel werk vonden en dus zijn wij
gaan zoeken naar een nog makkelijkere variant.
Aan het eind van ieder cursusjaar vult de leerkracht van uw kind een overdrachtsnotitie in in de
leerlingadministratie. Hierin staan speciale afspraken, belangrijke medische informatie enz. Als de informatie uit
eerdere jaren nog actueel is, wordt dit natuurlijk niet steeds aangevuld/aangepast, maar als er nieuwe
informatie is, is er wel een aanvulling. De nieuwe leerkracht leest steeds de hele notitie door (dus van alle
voorgaande jaren) en zou dan op de hoogte moeten zijn van datgene wat hij/zij weten moet. U kunt deze
informatie als ouder gewoon meelezen in het ouderportaal van ons administratieprogramma ParnasSys (dit is
dus iets anders dan de groepsapp Parro waar u algemene informatie krijgt over activiteiten in de klas, waar u de
contactgegevens van klasgenoten kunt inzien of waar u uw kind ziek kunt melden). Wij vragen u om deze
overdrachtsnotitie te lezen en te kijken of de informatie correct en compleet is. Zo zijn we dan samen
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verantwoordelijk voor de overdracht/de voortgang van afspraken. Mocht u aanvullingen hebben, dan kunt u dat
direct invoeren door op de knop
te klikken. Maar let op: de leerkracht krijgt geen melding van deze
actie. Het kan dus handig zijn om de leerkracht dan even een berichtje te sturen dat u een aanvulling of
correctie heeft. Stappenplan:
1. U logt in in ParnasSys (dat kan ook via onze website onder het menu-item ‘ouders’ en dan
‘ouderportaal’)

2. In het ouderportaal klikt u linksboven uw kind aan en dan ‘notities’
3. In de linkerkolom ziet u dan o.a. staan PUOP-overdrachtsnotitie. (PUOP betekent:
PublicatieOuderPortaal). Als u daar op klikt, krijgt u rechts de inhoud te zien.

Duurzaamheid | zonnepanelen & overlast
Wij vinden dat wij als school actief na moeten denken over vormen van duurzaamheid. Hoewel ons gebouw
relatief jong is en bij de opening geprezen werd vanwege de milieuvriendelijke bouw, is er merkwaardig genoeg
nooit voorzien in zonnestroom. Dat gaan we nu dan alsnog doen. In het achterliggende jaar hebben we
mogelijkheid laten onderzoeken of investeren in zonne-energie zinvol en rendabel kan zijn. Dat blijkt zeker zo te
zijn. We hebben daarom besloten om in samenwerking met de andere gebruikers van onze locatie 226 (!)
zonnepanelen op het dak te laten monteren. Deze investering moet binnen enkele jaren terug te verdienen zijn
en daarbij is én het onderwijs (er gaat dan minder onderwijsgeld naar de energieleverancier) én het milieu
daarbij gebaat. In de week van 4 oktober zullen we hier wat overlast van hebben, want dan worden de panelen
vanaf de zijkant van de school op het dak geplaatst. De zij-ingang (groep 3) zal die week afgesloten zijn. In die
week mogen de kinderen van groep 3 en/of hun ouders dan gebruik maken van de hoofdentree.

Goed doel | Ontmoetingskerk & schoenendozen
De Ontmoetingskerk doet dit jaar weer mee met de Actie Schoenendoos. Het idee is om een schoenendoos met
spulletjes samen te stellen die dan verzonden wordt naar een land waar kinderen het zoveel minder hebben
dan wij. Als je de beelden ziet van de blije kinderen die een doos in ontvangst nemen, weet je dat je op deze
manier heel praktisch van onschatbare waarde kunt zijn voor een ander. Het is ook een mooi iets om samen
met je kind(eren) een doos te versieren/te vullen. Kinderen leren dan delen en zullen ontdekken dat je van
geven blij wordt. Graag willen wij als school deze actie steunen. Als u mee wilt doen, kunt u alle informatie
vinden op www.schoenendoosactie.nl.
Ook kunt u een folder op school mee laten nemen/ophalen waar precies in staat wat wel en wat niet in de doos
mag. (bijvoorbeeld wél: schriften, pennen, knuffeltje, maar géén snoep of kinderpistolen). De folders liggen op
de tafel in de centrale hal beneden.
De dozen kunnen op school worden ingeleverd. Vanuit school brengen wij deze dan weer naar de
Ontmoetingskerk. Inleveren kan t/m de eerste week van november. In deze week valt ook de Nationale
Dankdag – misschien leuk om die dag op deze manier dankbaarheid vorm te geven.
Bij voorbaat alvast bedankt!
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