Schooljaar: 2020-2021 nr. 1, 24 augustus 2020
Agenda
Ma. 24 aug.
Di. 25 aug.
Ma. 31 aug.
Di. 8 sept.
Wo. 23 sept.

Eerste schooldag
Openingsviering, zonder ouders
MR-vergadering
Informatieavond voor ouders
Studiedag: alle kinderen vrij

Start schooljaar 2020-2021
Vandaag zijn we begonnen aan het nieuwe
schooljaar. Een schooljaar dat we samen tot een
succes willen maken; kinderen, leerkrachten en
ouders.

Interessepeiling en informatie schooltijden
Binnenkort zullen we jullie informeren over een
eventuele overgang naar andere schooltijden. Voor
de vakantie hebben wij u laten weten wanneer deze
bijeenkomsten plaats zullen vinden. In verband met
de corona maatregelen is het niet mogelijk om een
informatieavond te organiseren. Wij onderzoeken
nu de mogelijkheden hoe we u hierover het best
kunnen informeren.
Kalender
Vandaag heeft uw kind de kalender
meegekregen. Hierop vindt u informatie voor
het komend schooljaar.
Hoofdluiscontrole
In verband met de corona maatregelen worden de
kinderen niet gecontroleerd op hoofdluis. Wij vragen
u om uw kind(eren) zelf te controleren. Heeft uw
kind hoofdluis, laat het ons dan weten. Wij
informeren dan de ouders uit de groep zodat zij hun
kind nog eens controleren.

We hopen dat iedereen een fijne tijd op onze school
heeft en natuurlijk veel leert. De nieuwe kinderen en
natuurlijk ook de kinderen die al langer op onze
school zitten! We hebben er zin in om er een goed
jaar van te maken en zullen daar onze uiterste best
voor doen.
Voor alle leerlingen, ouders, leerkrachten, en
anderen die betrokken zijn bij onze school, een
ontzettend fijn, gezellig en leerzaam schooljaar
toegewenst!
Pensioen Erie
Op 1 februari 2021 ga ik met pensioen. In de
komende periode zal het team samen met de
bestuurder een traject opstarten voor een nieuwe
directeur.
Afwezigheid juf. Miriam
Juffrouw Miriam zal haar werkzaamheden op school
weer langzaamaan oppakken. Hieronder vallen nog
niet de lesgevende taken in groep 5-6, al zal zij wel
regelmatig in de groep aanwezig zijn. Voorlopig zal
juffrouw Eva nog lesgeven op maandag t/m
donderdag en is juffrouw Esther er op vrijdag.

Gebruik van potloden, pennen, scharen, e.d.
De kinderen schrijven op school met een rollerpen.
In groep 4 krijgen ze die.
Elk jaar krijgen de kinderen een tekenpotlood,
kleurpotloden, een gum en een wisbordje met stift.
Wij vinden het belangrijk dat de kinderen goed voor
deze materialen zorgen. We besteden hier
regelmatig aandacht aan.
Zijn ze de spullen kwijt of is het kapot (gemaakt) dan
moeten ze een nieuwe kopen.
Kosten:
Nieuwe rollerpen
€5,00
Lineaal, dobbelsteen en wisbordje
€0,50
Potloden en gum
€0,20
Informatieavond
De informatieavond zal dit jaar op een andere
manier plaats vinden. De coronamaatregelen
waardoor we anderhalve meter afstand moet
houden van elkaar maakt het onmogelijk om u
hiervoor uit te nodigen.
Natuurlijk willen we u heel graag informeren
over het nieuwe schooljaar. We zullen dit op een

andere manier gaan doen. Binnenkort krijg5t u
hierover meer informatie.
Openingsviering
In verband met de nog steeds geldende corona
maatregelen kunnen ouders niet bij de
openingsviering aanwezig zijn. Het is niet mogelijk
om anderhalve meter afstand te houden.
Stagiaire in groep 7-8
Beste ouders, leerlingen en collega’s.
Mijn naam is Inge van Schip en ik ben 18 jaar oud.
Als hobby’s heb ik zwemmen, lezen en schrijven.
Verder vind ik het erg fijn om met vriendinnen af te
spreken en om leuke dingen te doen met kinderen.
Ik volg de studie onderwijsassistent op ROC Rivor in
Tiel.
Voor deze opleiding moet ik stage lopen, dit doe ik
in groep 7/8.
Ik ben op maandag, dinsdag en donderdag (ochtend)
aanwezig op De Mariënhof.
Ik roep al vanaf dat ik klein ben dat ik
groepsleerkracht wil worden.
Omdat ik een VMBO diploma heb kan ik niet in een
keer door naar de
pabo.
Ik heb ervoor gekozen
dat ik ervaring wil
opdoen voor mijn
volgende opleiding.
Daarom heb ik ervoor
gekozen om de
opleiding
onderwijsassistent te
volgen.
Tijdens deze stage
hoop ik dingen te
leren die me kunnen
helpen om een goede
juf te worden.

Calamiteitenplan
Ieder jaar wordt het calamiteitenplan herzien om
goed te kunnen reageren op een eventuele
calamiteit.
Binnenkort zullen we dan ook een (aangekondigde)
ontruimingsoefening houden zodat wij, maar ook de
kinderen, weten hoe te handelen.
Wat moet u als ouder doen bij een calamiteit:
Bel niet naar school, want de lijnen moeten
openblijven voor de hulpverlening.

Bij een calamiteit gaan we met de kinderen naar de
gymzaal of naar garage de Bont. Hier kunt u uw kind
op komen halen.
Neem geen kinderen mee naar huis zonder dat de
leerkracht hiervoor toestemming heeft gegeven.
Adressenlijst
In het kader van de AVG (privacywetgeving) is
het niet meer mogelijk om een naam- en
adressenlijst van de kinderen uit de groep mee
naar huis te geven.
Klachtenregeling
In de bijlage staat de aangepaste Klachtenregeling
van SPOM.
U kunt deze regeling ook vinden op de website:
Groeisaam www.groeisaammaasenwaal.nl
Gymlessen.
De gymles kan weer in de gymzaal worden gegeven.
De kinderen moeten dus hun gymkleren weer
meebrengen op de dag dat ze gaan gymmen.
We kunnen vanaf 1 september weer terecht in de
gymzaal van de Hucht, tot die tijd gymmen we nog
buiten.
Gebruik TikTok
Beveiligingsexperts en pedagogisch professionals
doen een dringende oproep TikTok te verwijderen
van de smartphone. Een analyse van verscheidene
veiligheidsexperts en pedagogisch professionals
integreert de meest recente inzichten en
privacyrisico's van TikTok. Middels reverseengineering hebben onafhankelijke appbouwers
achterhaald op welke schaal en wijze TikTok data
verzamelt over gebruikers. Hackersgroepering
Anonymous haalt de bevindingen aan en zegt over
TikTok: "TikTok een advertentieplatform noemen is
een understatement. TikTok is in feite malware
gericht op kinderen. Gebruik TikTok niet en
verwijder het nu.”
Uit analyses zou blijken dat de hoeveelheid data die
andere social media platformen als Twitter, bij de
hoeveelheid gegevens die TikTok registreert van
gebruikers.
Naast de massale dataverzameling en inmenging van
de Chinese regering, kent TikTok ook andere
substantiële risico's. De app is ongekend populair
onder kinderen, maar helaas wordt het platform ook
gekenmerkt door oplichting, identiteitsdiefstal,
online pesterijen, grooming en seksuele uitbuiting.
De Autoriteit Persoonsgegevens doet
momenteel onderzoek naar de privacy van kinderen
op TikTok. De bevindingen hiervan laten
waarschijnlijk nog enige tijd op zich wachten.

De huidige stand van zaken in acht nemend, is het
advies om TikTok te verwijderen, in afwachting van
additionele onderzoeksbevindingen. De volledige
analyse van TikTok is hier te vinden.
Externe ondersteuning tijdens schooltijd.
Zie bijlage

Bijlagen bij deze Nieuwsflits
- Klachtenregeling
- Informatie vanuit de JGZ (jeugdgezondheidszorg)
- Muziekschool
- Informatie vanuit de GMR
- Externe ondersteuning onder schooltijd
__________________________________________

