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Beste ouder(s)/verzorger(s),

Formulieren
Vandaag geven we de leerlingen 2 formulieren mee. Wilt u deze invullen en met uw kind mee terug
geven? Ondanks het digitale tijdperk ontvangt u papieren formulieren, voornaamste reden is dat wij een
handtekening nodig hebben.
•

Privacy voorkeuren
Van ieder kind kunt u uw privacy voorkeuren aangeven t.a.v. het gebruik van beeldmateriaal.

•

Chromebook
Vanaf groep 5 werken kinderen op een chromebook. Voor het gebruik ervan hebben we een aantal
afspraken op papier gezet. We vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent van deze afspraken.
Ouderraad
De ouderraad heeft via Schoudercom een bericht verstuurd waarin zij
zichzelf voortellen.
Ook hebben zij vandaag een bericht gestuurd met daarin een oproep voor
groepsouders, hulpouders en een penningmeester. Middels een vragenlijst
kunt u aangeven wat uw voorkeuren zijn. Wij hopen dat er massaal
gereageerd wordt.
Groepsouder
In de vorige nieuwsbrief heeft een oproep gestaan voor groepsouders. We vinden het belangrijk dat
iedere groep een groepsouder heeft die de groep en leerkracht(en) praktisch ondersteunen bij
activiteiten van school. U bent dan de schakel tussen ouderraad, ouders en leerkracht(en).
U kunt zich aanmelden via Schoudercom, bij de nieuwe voorzitter: Charlotte Romijn. Ook als u eerst
meer informatie wilt kunt u bij haar terecht.
Bent u nog niet zo vertrouwd met Schoudercom dan kunt u ook bij de groepsleerkracht aangeven dat u
interesse heeft om groepsouder te zijn.
Schoudercom
Het gebruik van Schoudercom begint al aardig in te burgeren.
De telefoon staat ’s ochtends niet meer roodgloeiend omdat veel ouders een afwezigheidsmelding
sturen via Schoudercom.
In sommige gevallen wilt u instellingen wijzigen in de wijze waarop Schoudercom u op de hoogte brengt
van nieuwe berichten (notificaties/meldingen).
U kunt dit zelf doen door rechtsboven op uw naam/foto te klikken en naar “gegevens” te gaan.
Bij “opties” is aan te geven hoe u op de hoogte gehouden wilt worden.
Houd daarbij ook rekening met de instellingen van uw telefoon, in sommige gevallen dienen daar ook
nog instellingen gewijzigd te worden.

Informatie vanuit de groepen
Zoals eerder aangekondigd hebben de leerkrachten alternatieve vormen gevonden om u te informeren
over de dagelijkse gang van zaken in de groepen. Er zijn filmpjes en presentaties gemaakt die komende
week verspreid zullen worden.
Aanpassing richtlijnen corona
Sinds 22 september zijn de richtlijnen voor basisscholen iets gewijzigd. Alle kinderen van groep 1 t/m
groep 8 gelden nu dezelfde regels m.b.t. het wel of niet naar school mogen. De meest actuele
beslisboom is hieronder toegevoegd en staat op onze website.
Wij zijn trots op onze ouders, collega’s en kinderen dat er zo goed omgegaan wordt met de gelden
regels en afspraken!
In de media wordt veel zorg uitgesproken over het gedrag van verschillende bevolkingsgroepen en
ontwikkelingen in delen van het land. Dan is het juist heel fijn om te merken dat “wij” nog steeds alert
zijn en rekeninghouden met de maatregelen en elkaar.
Indien u geïnteresseerd bent in het landelijk protocol dan vindt u hier een actuele versie.
Nieuwbouw
Afgelopen dinsdag hebben Marijke en Ruud een bezoek gebracht aan de
bouwplaats.
Vol trots hebben zij daar rondgelopen en gezien hoe de ideeën van de afgelopen
jaren nu echt vorm krijgen.
De bouw loopt op schema, zoals het er nu naar uit ziet kunnen we het nieuwe
schooljaar ook echt starten in het IKC De Vaart.
We hebben het e.e.a. gefilmd, dat filmpje hopen we komende week te kunnen
delen.
Op de website staan overigens al mooie dronefilmpjes, er wordt door een
enthousiaste ouders maandelijks een nieuw filmpje gemaakt.
Filmpjes huidige locaties
Op speciaal verzoek zijn er filmpjes gemaakt waarin wij u een kijkje geven in de verschillende locaties.
U vindt deze filmpjes op de website.
Gedragsprotocol en antipestweek
De afgelopen week is er extra aandacht besteed aan het voorkomen van en omgaan met pestgedrag.
In het kader van de groepsvormende weken past dit belangrijke thema prima in de eerste weken.
Kinderen leren wat pesten is, ze leren hoe ze dit gedrag kunnen voorkomen en hoe te handelen als er
sprake is van pestgedrag. De Vaart hanteert een preventieve aanpak en hopen op deze manier
pestgedrag te voorkomen.
De Vaart heeft een gedragsprotocol waarin o.a. beschreven staat wat wij doen om pestgedrag te
voorkomen en hoe wij omgaan met pestgedrag. Daarnaast staat hierin ook beschreven wat u als ouder
hier in kunt betekenen.
U vindt dit gedragsprotocol op onze website.
Oproep verzwaringsvest
Voor sommige leerlingen is het prettig om een zo genaamd “verzwaringsvest” te dragen, hiermee
kunnen zij zich beter concentreren en raken minder snel afgeleid.
Wij zoeken iemand die 3 bodywarmers wil veranderen in een verzwaringsvest door de kraag los te halen
en er bonen in te doen en die een paar verzwaringskussen wil maken.
U kunt (via Schoudercom) contact opnemen met juf Marina (intern begeleider en leerkracht 5/6A).
Fijn weekend!
Team De Vaart

