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NIEUWSFLITS nr . 11

Nieuws van de directie
Beste ouders/verzorgers,
Het was me het weekje wel!
Gelukkig is de schade van de ontploffing in de school
voldoende hersteld om maandag a.s. alle leerlingen
veilig in het eigen klaslokaal onderwijs te laten volgen.
Behalve de school gaat ook de VSO en de BSO van de
Grabbelton komende week weer gebruik maken van
beide locaties.
En dan natuurlijk het bericht waarop we zaten te
wachten: de heropening van de scholen!
Maandag 8 februari is het dan eindelijk zo ver en mogen we al onze leerlingen weer op school lesgeven.
Wij zijn heel blij dat we alle kinderen weer live gaan
ontmoeten en dat ze allemaal gebruik kunnen maken
van het nieuwe schoolmeubilair waar we heel erg
trots op zijn!
Gisterenavond en vandaag zijn we achter de schermen druk bezig geweest om samen te kijken hoe we
de gestelde maatregelen in kunnen passen in ons onderwijs. Want hoewel we blij zijn, realiseren we ons
dat aanvullende maatregelen nodig zijn om e.e.a. veilig te laten verlopen.
In de bijlage ontvangt u een document waarin u kunt
lezen welke maatregelen wij hebben getroffen.
Een verzoek aan jullie allemaal om dit zorgvuldig door
te lezen.
We vertrouwen erop dat we samen met u (op afstand) en de leerlingen komende maandag veilig de
schouders eronder kunnen zetten.

Parro
Vorige week zijn we gestart met de Parro-app.
De gesprekken voor de ouderavond zijn inmiddels gepland en de communicatie via Parro verloopt prima.
Belangrijk om te weten is dat als u als ouder een datum/tijd voor een gesprek kiest, u de afspraak vervolgens moet bevestigen. Pas daarna komt de afspraak
ook in ons systeem te staan.
Mocht u nog vragen hebben over de Parro-app, stuur
dan een mailtje naar antonet.burgers@eenbes.nl.

Donderdag 4 februari 2021

Ziekmelding
Via de Parro-app is het ook mogelijk om uw kind ziek
te melden bij de leerkracht van uw kind. Klik op de
button ‘Gesprekken’ (onder in het scherm).
Achter de naam van de leerkracht ziet u op welke
momenten de leerkracht beschikbaar is. Klik op de
naam van de leerkracht en start het gesprek. Staat de
naam er nog niet bij: klik op de +, zoek de gewenste
persoon en start het gesprek. Desgewenst kunt u een
bijlage toevoegen: klik hiervoor op de paperclip.
Privacy voorkeur doorgeven
Graag willen we u vragen om het toestemmingsformulier AVG in de Parro-app in te vullen.
Ga hiervoor naar het tabblad ‘Instellingen’ (onder in
het scherm). Tik op Privacy-voorkeuren.
Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes op het potloodje achter het kind.
Tijdens het schooljaar kunt u ook inzien wat u heeft
doorgegeven.

Carnaval
In de kalender staat op maandagochtend 8 februari
‘Proclamatie’.
Gekeken naar alle maatregelen die wij rondom Corona moeten treffen hebben we besloten dit jaar
GEEN raad van 11 te kiezen.
Om de kinderen uit de huidige groep 7 de kans te geven om zich verkiesbaar te stellen voor Prins en Adjudant, zal met ingang van volgend schooljaar de Prins
en Adjudant gekozen worden uit de leerlingen van
groep 8.
Voor de carnavalsochtend op vrijdag 12 februari hebben we een feestelijk programma samengesteld passend bij alle geldende maatregelen.
Alle leerlingen mogen verkleed naar school komen;
losse attributen (fluitjes, serpentine, klappistooltje
etc, zijn niet toegestaan).
We starten de dag met een gezamenlijk ontbijt. Alle
leerlingen mogen hiervoor zelf een ontbijtje mee
naar school nemen, wij zorgen voor een bijpassend
muziekje;-)

Aansluiten gaan de leerlingen knutselen in de eigen
groep. De ouders van onze oudervereniging hebben
hiervoor voor elke groep een knutselkrat samengesteld met daarin alle benodigdheden. De leerkracht
zal zelf met de leerlingen de knutselactiviteit verzorgen.

17 febr Lindsey

4B

19 febr Stijn

6B

19 febr Luna

6A

19 febr Fin

0-1-2A

21 febr Jens

7B

21 febr Meester Stijn

7B

22 febr Jesse

4B

22 febr Dante

6B

22 febr Charlie

0-1-2D

23 febr Eva

7B

23 febr Lars

7A

23 febr Nick

6B

Van harte gefeliciteerd!!!
Jarigen
Tot 25 februari 2021

Agenda vergaderingen, evenementen en
mededelingen:

4 febr

Puck

6B

6 febr

Cato

5A

Ma 8 febr:

6 febr

Carlijn

8A

Di. 9 febr:

6 febr

Tim

0-1-2A

6 febr

Meester Daan

gym

8 febr

Suze

6B

9 febr

Rick

0-1-2A

9 febr

Tess

0-1-2C

11 febr Nathan

6A

13 febr Jamie

0-1-2C

13 febr Lynn

5B

13 febr Flora

4B

14 febr Jimi

6A

14 febr Jolie

3C

15 febr Florine

4A

16 febr Alexander

5B

17 febr Veerle

3C

17 febr Maud

0-1-2B

Vr. 12 febr:
Ma. 15 febr

Deze week oudergesprekken
groep 1 t/m 7 via Teams
KMR-vergadering 13.00-14.15 uur
GMR-vergadering via Teams
Carnavalsviering in de eigen klas
Voorjaarsvakantie tot en met
vrijdag 19 februari.

