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2 september:
studiemiddag
27 aug. tot 10 sept.
ouders vullen privacyvoorkeur in via Parro

WE ZIJN WEER BEGONNEN!
De scholen zijn weer begonnen!
Allemaal weer terug van weggeweest. Misschien iets dichter bij
huis dan andere jaren? Misschien
iets alerter op de zaken waar we
nog steeds niet helemaal gerust op
zijn? Laten we wat dat laatste betreft hopen dat we ons kunnen opmaken voor een ’normaler’ schooljaar dan het vorige.
In de mail van onze directeur heeft
u al kunnen lezen, dat we er de
afgelopen weken weer alles aan
gedaan hebben om de school helemaal up-to-date te krijgen. Zo is
het ventilatiesysteem uitvoerig geïnspecteerd en goedgekeurd. Maar
in dezelfde mail kon u ook lezen
aan welke richtlijnen we ons nog
steeds moeten houden. Dat vraagt
van ieder van ons een stukje verantwoordelijkheid!
Nu dus iedereen zijn plaatsje weer
heeft ingenomen en de juf/meester
en kinderen hopelijk alweer een
beetje vertrouwd met elkaar zijn
geraakt, wensen we jullie allemaal
een fantastisch schooljaar 20202021 toe. Wij hebben er weer ontzettend veel zin in!

INFORMATIE-AVONDEN
Waar we normaal gesproken aan
het begin van het schooljaar in de
lokalen ouders uitgebreid informeren, zullen we daar dit keer een
ander modus voor moeten vinden.
Maar ook dit jaar krijgt u in de
derde week van het schooljaar voldoende informatie over het reilen
en zeilen in de groep. Omdat bij
deze informatie wellicht ook wat
beeldmateriaal uit de groep wordt
getoond, graag even aandacht voor
het bericht over ‘Privacyvoorkeuren’ in de kolom hiernaast.

PRIVACY-VOORKEUR ZELF
VIA PARRO AANGEVEN
Normaliter was u gewend aan het
begin van het schooljaar een zgn.
noodlijst van ons te krijgen waarop
u belangrijke informatie over uw
kind kon aangeven. Daarbij ook het
verzoek hoe wij als school om moeten gaan met privacygevoelige informatie zoals foto- en filmbeelden.
De school heeft namelijk toestemming nodig om deze beelden te mogen delen. Vanaf dit schooljaar gaat
dat allemaal een beetje anders. U
wordt voortaan als ouder uitgenodigd om zelf deze informatie via
Parro aan te leveren.
Dit kunnen ouders doen via de volgende stappen:
1. Ga naar het vierde tabblad Instellingen.
2.Tik op Privacy-voorkeuren.
3.Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes op het
potloodje achter het kind.
Let op: Dit invullen kan van 27-8
t/m 10-9!

LET OP: KINDGEGEVENS
ACTUEEL HOUDEN!!!
Het komt nogal eens voor dat persoonlijke gegevens tussentijds wijzigen. Zo kunnen ouders een ander
e-mailadres krijgen of kan een
noodnummer veranderen. Als we
op de juiste wijze contact willen
opnemen (en dat is in noodgevallen
natuurlijk nog urgenter) dan is het
echt belangrijk dat alle gegevens
van uw kind bij ons actueel in ParnasSys staan. Vandaar het verzoek
om tussentijdse wijzigingen direct
zelf door te voeren Dit kan via het
ouderportaal in ParnasSys.
Ga hier direct naar uw kind en klik
op het potloodje. U kunt dan gegevens aanvullen of wijzigen.
Mocht u er niet uitkomen, stuur dan
een mailtje naar:
karine@schrijverke.nl
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STUDIEMIDDAG 2 SEPTEMBER
Het schooljaar is nog maar net begonnen of de eerste studiemiddag staat
alweer voor de deur. Het betreft hier
een woensdagmiddag dus een en ander heeft geen invloed op de lestijden.
Tijdens dit studiemoment zal er o.a.
gesproken worden over ICT en plusgroep.

GYMLESSEN HASPEL
Hoewel we weer gebruik mogen maken van De Haspel voor onze gymlessen, toch nog even geduld. Door
een verbouwing zal De Haspel de
eerste twee weken namelijk nog gesloten blijven. Daarna kunnen we ons
in de gymzaal weer heerlijk uitleven
met sport en spel! Want onze spieren
en conditie kunnen natuurlijk wel
weer even een “boostje” gebruiken!

FIETSEN IN DE STALLING
Wij verzoeken iedereen die met de
fiets naar school komt, de fietsen in
de stalling te plaatsen. Fietsen op het
schoolplein zetten, is niet toegestaan.
We hebben onze ruimte en het overzicht buiten nu nog meer nodig dan
anders en daar horen geen verkeerd
gestalde fietsen bij. Graag medewerking van allemaal dus!

JEUGDBLADEN
Vandaag gaan er folders mee naar
huis van de jeugdbladen Okki, Bobo
en Wildfreeks.
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MARLOES MET ZWANGERSCHAPSVERLOF
Met al het nieuws over
‘nieuwkomers’ en ‘afscheidnemers’
aan het eind van vorig schooljaar lijkt
het of Marloes er zomaar ineens met
de stille trom tussenuit is geknepen.
Niets is minder waar, alleen waren
we even vergeten te melden dat zij
lekker van haar zwangerschapsverlof
wilde gaan genieten. Daar is ze dus
alweer een flink aantal weken mee
bezig!
Demi heeft inmiddels haar plaats in
groep 7 naast Daniëlle ingenomen.
Zij zal gedurende het zwangerschapsverlof vervangen. En wat
Marloes betreft: Geniet ervan en we
horen het ongetwijfeld als de eerste
babygeluidjes zich aandienen

OUDERS IN SCHOOL
Hoewel ouders nog niet in groepsverband de school in mogen, is een individuele afspraak weer wel mogelijk.
Daarvoor dient u via de hoofdentree
naar binnen te komen. Daar kunt u
de handen ontsmetten en leest u de
verdere richtlijnen voor dit schoolbezoek.
LUIZENOUDERS
Ook hulpouders mogen met inachtneming van de richtlijnen weer de
school binnenkomen. Dat geldt dus
ook voor onze ‘luizenpluizers’. We
gaan de controles daarom weer zo
snel mogelijk oppakken, zodat we in
ieder geval weer na elke vakantie en
bij tussentijdse signalering, alert kunnen inspelen op het “netelige” luizenprobleem. Leerkrachten zullen dit
even afstemmen met de luizenouders.
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MARIETJE KESSELS PROJECT
VOOR DE GROEPEN 7
Het Marietje Kessels Project is een
begrip in Tilburg en omgeving en
bestaat in 2020 dertig jaar! Al bijna
dertig jaar leerden meer dan vijftigduizend kinderen wat een ja-, nee- of
twijfelgevoel is. Hoe ze in hun kracht
kunnen staan. Hoe ze op een goede
manier hun grenzen kunnen aangeven. En...hoe ze prettig kunnen omgaan met elkaar. En zeker belangrijk:
wat kunnen kinderen eigenlijk doen
als er kindermishandeling speelt?
Ook onze school draait alweer enkele
jaren mee met dit project. En dit keer
kunnen de leerlingen van onze groepen 7 wel heel snel in het schooljaar
aan de slag. Volgende week woensdag start namelijk de eerste van in
totaal 12 lessen (tot eind november).
De leerlingen krijgen een folder mee
naar huis waarin meer informatie
over deze weerbaarheidstraining
wordt gegeven. Het Marietje Kesselsproject wordt verzorgd door trainers van het Instituut Maatschappelijk Werk.

DRAMALESSEN GROEP 7
Het wordt trouwens al snel lekker
druk in groep 7. Want vanaf vrijdag 4
september beginnen ook al de dramalessen die voor deze groep jaarlijks
op het programma staan. De lessen
voor groep 8 zullen wat later van start
gaan.
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GA JE MEE OP LETTERJACHT?
September is de maand van de basisvaardigheden in Goirle. Vorig jaar
was de letterspeurtocht vanuit het
taalhuis een enorm succes. Daarom
organiseren zij opnieuw een gratis
(makkelijke en moeilijke) letterspeurtocht. Leuk en zinvol tegelijk!
Hieronder vindt u meer informatie.

Met vriendelijke groet,
team ‘t Schrijverke!

