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Nieuwsbrief                                                                                      
 

 

Schooljaar 2020–2021 nr. 01        13 t/m 21 augustus 2020 

Vooruitblik 

De laatste vakantiedagen… We hopen dat u allen 
heeft kunnen genieten van een rustige vakantie! Op 
school zijn alle lokalen weer ingericht om onze 
leerlingen maandag te ontvangen, we hebben er 
weer zin in! In deze nieuwsbrief willen we u vast van 
de eerste belangrijke zaken voor dit schooljaar op de 
hoogte brengen.  
 

Meenemen 

Wilt u eraan denken om uw kind a.s. maandag weer 

een theedoek mee te geven? En denkt u ook aan 
drinken en fruit voor de ochtendpauze en drinken en brood voor de middagpauze?  
 

Schooltijden 

Vanaf dit schooljaar gaan OB1 t/m MB1 op vrijdag tot 12.00 u naar school. Hieronder nog even de 
schooltijden voor het komende schooljaar:   

  
Maandag     8.30 – 14.45*    
Dinsdag  8.30 – 14.45    
Woensdag   8.30 - 12.15      
Donderdag  8.30 – 14.45   
Vrijdag          8.30 – 12.00 (OB1 t/m MB1)  

   8.30 - 14.45 (MB2 t/m BB3)  
 * groep 1 leerlingen gaan op maandag tot 12.00 uur naar school.  
  

Wilt u rekening houden met deze schooltijden, en dit ook aan het taxibedrijf doorgeven als uw kind met 
de taxi naar school gaat?   
  
’s Ochtends mogen leerlingen vanaf 8.15 uur op het plein komen, dan is er pleinwacht. Om 8.25 uur gaat 
de eerste bel en mogen leerlingen naar binnen gaan, we verwachten dat iedereen uiterlijk 8.30 uur in de 
klas zit.   

 

Halen en brengen van uw kind 
I.v.m. alle coronamaatregelen, mogen ouder(s)/verzorger(s) niet in de school komen. Alleen voor 
gesprekken over uw kind kan hier t.z.t. op uitnodiging een uitzondering in gemaakt worden. Dit betekent 
dat u uw kind dus ook niet naar zijn/haar klas mag brengen. Het halen en brengen gaat nu als volgt:  
 
- Kinderen die lopend of met de fiets naar school komen, komen vanaf de Molenstraat het plein op.  
- Kinderen die met de auto of taxi naar school komen, komen vanaf de Weijerdstraat het plein op.  
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- Hierbij is er een uitzondering voor de kleuters (OB1), alle kleuters worden aan de Weijerdstraat gebracht 
(ook als zij lopend of met de fiets naar school komen). Zij mogen om 08.15 u het plein op als zij nog even 
willen spelen; om 08.25 uur (bij de eerste bel) nemen de leerkrachten de leerlingen mee naar binnen. We 
verwachten ook voor OB1 dat alle leerlingen om 8.30 uur binnen zijn in de klas.   

 

Corona-maatregelen 

Als school zijn er verschillende afspraken waar we ons aan moeten houden om de verspreiding van het 
coronavirus tegen te gaan. Een aantal maatregelen willen we hierbij noemen. Het hele corona-protocol 
kunt u, als u daar interesse in heeft, vinden onder ‘documenten’ op onze website.  
 
➢ Leerlingen mogen op school komen als zij geen klachten hebben. 
➢ Leerlingen uit groep 1 en 2 mogen bij een neusverkoudheid wel 

naar school, behalve: 
- Als de leerling ook koorts heeft/benauwd is; 
- De leerling contact heeft met iemand met een bevestigde corona-
besmetting; 
- Er een volwassene in het gezin van de leerling klachten heeft die 
kunnen wijzen op het nieuwe coronavirus.  
➢ Voor leerlingen vanaf groep 3 geldt dat zij bij klachten zoals 

neusverkoudheid, loopneus, hoesten,  
moeilijk ademen/benauwdheid, tijdelijk minder ruiken/proeven, 
keelpijn en koorts (boven de 38°) 
thuis blijven totdat zij 24 uur klachtenvrij zijn. Komt een leerling met klachten toch op school, dan 
worden ouders gebeld en gevraagd het kind z.s.m. op te halen en moet het kind alsnog thuis blijven 
tot hij/zij 24 uur klachtenvrij is. 
➢ Als huisgenoten van leerlingen klachten hebben als koorts (boven de 38°) of benauwdheid moet een 

leerling ook thuis blijven tot iedereen in het huishouden 24 uur klachtenvrij is. 
➢ Als een leerling positief getest is op corona moet hij/zij tenminste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. 

De leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen 
klachten meer heeft. 
➢ Als iemand in het huishouden van de leerling positief getest is op het coronavirus, moet de leerling 

wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 dagen extra thuisblijven. 
➢ Als huisgenoten ‘alleen’ milde klachten hebben als verkouden, lichte keelpijn, hoesten, mag een 

leerling nog wel naar school, mits de leerling zelf geen klachten heeft. 
 

Voor leerkrachten geldt ook dat zij alleen mogen werken als zij geen klachten hebben. We hopen dat er 
weinig klachten zullen komen dit schooljaar, maar het kan gebeuren dat er vaker dan andere jaren een 
leerkracht niet op school kan zijn i.v.m. gezondheidsklachten. Wanneer dit gebeurt, zullen wij proberen om 
vervanging voor de groep te regelen. Wanneer het niet mogelijk is om een vervanger te vinden, dan krijgt 
de betreffende groep die dag/dagen geen les op school. We vragen u dan om uw kind thuis op te vangen. 
Wanneer de groep van uw kind geen les op school kan krijgen, zullen we u zo snel mogelijk hierover 
informeren via Parro of telefonisch.  

 

Ziekmelden van uw kind 

Mocht uw kind ziek zijn of thuis moeten blijven vanwege de corona-maatregelen, wilt u 
dit dan vóór schooltijd telefonisch doorgeven? U kunt tussen 08.00 en 08.30 u bellen met 
het telefoonnummer van school (0548-542030). We willen u vragen om ziekmeldingen 
niet via Parro door te geven, omdat we uw bericht dan mogelijk niet op tijd lezen.  
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Schoolgids en informatieboekje 

Komende week ontvangt u van ons op papier een informatieboekje. Dit is een boekje waarin alle 
praktische informatie voor het komende jaar instaat, waarmee we u goed hopen te informeren. Digitaal is 
er een ook ‘grote’ schoolgids beschikbaar, deze kunt u op onze website vinden. Veel informatie in de ‘grote’ 
schoolgids zult u als ouders niet wekelijks nodig hebben; daarom kiezen we voor de leesbaarheid ervoor 
om u dit jaar een kleiner informatieboekje te geven met alle voor u belangrijke informatie.  
Daarnaast ontvangt u bij het informatieboekje ook een activiteitenkalender. Hierop staan – op één A4 – 
alle activiteiten voor het komende schooljaar die voor u als ouders van belang (kunnen) zijn.  
 
In de bijlages bij deze nieuwsbrief ontvangt u vast de digitale versie van het informatieboekje en 
activiteitenkalender.  

 

Parro 

De app ‘Parro’ is weer overgezet naar het nieuwe schooljaar, zodat u via deze app alle informatie rondom 
de groep van uw kind weer kunt volgen. Wilt u kijken of u weer kunt inloggen in Parro? Lukt dit niet, dan 
kunt u ons een e-mail sturen, zodat we u een nieuwe koppelcode toe kunnen sturen.  
 

Privacy voorkeuren in Parro 

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG). Deze wetgeving heeft gevolgen voor 
hoe je als school met data en beeldmateriaal omgaat. In de app 
‘Parro’ die we gebruiken, kunt u als ouder(s)/verzorger(s) 
makkelijk aangeven welk beeldmateriaal we van uw kind 
waarvoor wel of niet mogen gebruiken. Dit wordt dan gelijk 
geregistreerd in administratiesysteem ‘Parnassys’. 
 
Om deze reden willen wij u vragen om voor uw kind(eren) de privacy voorkeuren in te stellen via Parro. Het 
gaat hierin om de vraag of wij foto’s van uw kind mogen plaatsen in: 
- De nieuwsbrief (deze wordt verstuurd aan de ouders van de school en het team en wordt geplaatst op de 
website van de school) 
- Op Parro (alleen zichtbaar voor de ouders van de groep van uw kind) 
- In de schoolgids (deze wordt gegeven aan huidige en nieuwe ouders van de school) 
- Op social media: dit gaat om de facebookpagina van de school 
- Op de website van de school 
- Ook wordt gevraagd of u toestemming geeft voor deelname aan onderzoeken. Dit gaat om algemene 
onderzoeken van bv. de onderwijsinspectie of studieonderzoeken. Dit zijn altijd onderzoeken waar de 
persoonsgegevens van uw kind privé blijven. Het gaat er hierbij om of we bv. leerresultaten mogen delen 
met een onderzoeksbureau of met een student of leerkracht die voor zijn/haar studie een onderzoek 
binnen onze school doet, waarbij deze gegevens geanonimiseerd worden, dus niet te herleiden zijn naar 
uw kind.  
 
Het instellen van uw privacy-voorkeuren gaat als volgt: 
Stappen in Parro: 
1. Ga naar instellingen 
2. Klik op ‘Privacy voorkeuren’ 
3. Vul uw privacy voorkeuren in en klik vervolgens op opslaan. 
4. Vul dit in voor al uw kinderen. 

 

Agenda  
17 augustus  Eerste schooldag, start om 08.30 uur 
19 augustus  hoofdluiscontrole 
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Bijlages  
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u de volgende bijlages:  
- Activiteitenkalender Elimschool 2020-2021 
- Informatieboekje 2020-2021 

 

Doordenkertje 
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