Nieuwsbrief 20-08-2021

Beste ouder(s) en/of verzorgers,
Na een heerlijke zomervakantie zijn wij weer klaar voor een frisse start! We hopen dat iedereen een
fijne vakantie heeft gehad en gezond en wel aan het nieuwe schooljaar kan gaan beginnen. En we
hopen dat Corona niet opnieuw zo’n groot stempel drukt op alles in ons leven.
Er zijn een aantal zaken die vanaf schooljaar 2021-2022 iets anders zullen gaan dan voorheen. Graag
neem ik u mee in de belangrijkste zaken op schoolniveau.
Andere Schooltijden
Alle groepen gaan op alle dagen van 8.20 -14.00 uur naar school. Vanaf een kwartier voor schooltijd
is er toezicht op het plein. Om 8.15 uur gaat de bel en aansluitend gaan de leerlingen van groep 3 tot
en met 8 samen met hun juf/meester naar binnen. Om 8.20 uur starten dan hun lessen.
De leerkracht van groep 1-2 ontvangt de leerlingen op het plein; groep 1-2 blijft namelijk alle dagen
beginnen met kort buitenspelen. Gebleken is dat het zorgt voor een soepele overgang van de
thuissituatie naar school én er is dan genoeg tijd en ruimte om als ouder belangrijke zaken dan over
te dragen aan de leerkracht. Na het buitenspelen gaat groep 1-2 als groep o.l.v. de leerkracht naar
binnen.
Het pleinwachtrooster is voor de zomervakantie al verspreid onder alle ouders en is ook terug te
vinden op onze website: www.obsdeposthoorn.nl. In oktober en december vinden
evaluatiemomenten plaats.
Chromebook
Alle leerlingen van groep 5 tot en met 8 krijgen vanaf volgende week een ‘eigen’ Chromebook in
bruikleen. Dit Chromebook blijft op school en wordt voorzien van de naam van de leerling. Het is
daarmee herkenbaar voor iedereen. We leren onze leerlingen zelf verantwoordelijkheid te nemen
voor het voorzichtig en respectvol omgaan met en opladen van hun eigen Chromebook. Dit
Chromebook blijft in principe bij deze leerling, tot hij/zij van school af gaat.
Alle leerlingen van groep 5 tot en met 8 krijgen maandag op de 1e schooldag ook een goed werkende
(persoonlijke) koptelefoon en muis, waarvoor zij zelf verantwoordelijk zijn. Mocht de koptelefoon
stuk gaan gedurende het schooljaar, dan vragen we de leerling (u) om zelf te zorgen voor een nieuwe
koptelefoon. Een koptelefoon is onmisbaar bij het digitaal (ver)werken. Een muis is handig, maar
geen must; alle Chromebooks beschikken over een touchpad met muisfunctie.
In groep 1-4 wordt ook regelmatig met een Chromebook gewerkt, maar hier heeft niet elke leerling
een ‘eigen’ exemplaar.
Schoolreizen
De schoolreizen van groep 1 tot en met 6 zullen vanaf dit schooljaar gaan plaatsvinden in de eerste
maand van het nieuwe schooljaar. Het past erg goed bij de groepsvormende activiteiten van De
Gouden Weken (sociaal-emotioneel leren). De leerkracht van uw kind(eren) informeert u verder over
de precieze dag, bestemming en organisatie van de schoolreizen. De leerlingen van groep 7-8 gaan

niet op schoolkamp in deze periode, maar zullen wel kleine excursie maken (in de buurt) in het kader
van de Groepsvorming.
Coronamaatregelen
Langzaam maar zeker wordt de situatie weer wat normaler. We zijn echter nog niet helemaal van alle
maatregelen af en het is afwachten hoe dit zich verder ontwikkelt.
De laatste informatie die wij hebben maakt dat:
- (groeps)uitjes weer zijn toegestaan
- er nog steeds 1,5 meter afstand moet blijven tussen volwassenen onderling
- ventilatie belangrijk is en blijft
- ouders weer welkom zijn in school; gezondheidscheck en registratie blijft echter verplicht
- activiteiten zoals een ouderavond/oudergesprekken weer zijn toegestaan, mits er aan alle
voorwaarden kan worden voldaan.
Het heeft tot gevolg dat activiteiten als de Fancy Fair en een grote inloopavond voor alle ouders op
korte termijn nog niet mogelijk zijn, omdat we dan niet aan alle voorwaarden kunnen voldoen.
Beslisboom bij verkoudheid en ziekte
In de bijlage vindt u de meest actuele beslisboom, als handreiking om te helpen bepalen of uw kind
bij klachten wel/niet naar school kan/mag komen. Bij twijfel overlegt u met school wat het
verstandigst is om te doen. De meest actuele versie van de beslisboom (en het protocol
basisonderwijs) vindt u ook altijd terug op onze website: www.obsdeposthoorn.nl
Parro: problemen
We hebben van diverse ouders signalen ontvangen dat de Parro-app aangeeft dat het account niet
meer geldig is, of anderszins niet meer werkt. Het heeft onze aandacht en we pakken dat komende
week verder op. Tot die tijd communiceren we ‘dubbel’: berichten in Parro én vanuit Parnassys.
Houdt u daarom ook alstublieft uw e-mailbox in de gaten.
Omgekeerde oudergesprekken
In de vierde schoolweek (13-17 september) staan, zoals u dat van ons gewend bent, de zogenaamde
omgekeerde oudergesprekken gepland. Hierbij verwachten we alle ouders. Via de groepsleerkracht
ontvangt u t.z.t. meer informatie over data, tijden en inschrijven via Parro.
Ouderhulplijst
Vanwege alle drukte voor de vakantie is de ouderhulplijst nog niet meegegaan. In de bijlage vindt u
deze lijst en aankomende maandag krijgen alle oudste leerlingen deze ook op papier mee. Zonder
ouderhulp kunnen we eigenlijk niet (dat is de afgelopen 1,5 jaar wel gebleken)! Vele handen maken
licht werk en het is ook gebruikelijk bij ons op school om u op te geven voor (minimaal) één activiteit.
Een van de belangrijkste activiteiten voor onze school is het ophalen van het oud papier eens per
twee maanden; dit levert veel geld op waardoor de vrijwillige ouderbijdrage zo laag mogelijk kan
blijven en er tóch veel leuke dingen met en voor onze leerlingen kan worden gedaan . Veel ‘oud
gedienden’ zagen de afgelopen jaren hun jongste kind van school gaan en zijn hiervoor dus niet meer
beschikbaar… Zou u willen aangeven bij welke activiteit u een handje zou kunnen/willen helpen? We
verwachten alle lijsten uiterlijk vrijdag 27 augustus terug.
Tot maandag!
Hartelijke groet, Ilona van Leuveren

