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Agenda:

DRINGENDE OPROEP AAN
OUDERS: AANLEVEREN
ADRESGEGEVENS &
PRIVACY-VOORKEUR

10 sept.
Groepsinformatie via ParnasSys
17 sept.
GMR-vergadering
Digitale groepsimpressie
via ParnasSys
18 sept.
Zomerfeest
21 en 24 sept.
Schoolfotograaf
19 okt.
Handbaltoernooi 5/6 & 7/8

We hebben het al een aantal malen
gecommuniceerd, maar nog steeds
zijn er ouders die hun adresgegevens (waaronder noodnummers),
niet hebben geactualiseerd en hun
privacy-voorkeur niet hebben
doorgegeven. Stel dat er iets met
uw kind op school of tijdens de
gymles gebeurt, dan moeten we u
toch zo snel mogelijk kunnen bereiken. En het ontbreken van privacy-voorkeur maakt het ons wel
erg moeilijk om goed om te gaan
met beeldmateriaal van uw kind.
Daarom toch echt een dringend
verzoek aan ouders die dit allemaal
nog niet geregeld hebben: pas het
vandaag nog aan!!! Het is binnen
een paar minuten gebeurd!
Hieronder nog één keer de werkwijze:
ACTUALISEREN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS VIA
PARNASSYS:
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
OPGEVEN PRIVACYVOORKEUR VIA PARRO
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.

WEL OF NIET NAAR SCHOOL
We kunnen ons indenken dat het
voor ouders soms best moeilijk is
om bij beginnende verkoudheidsklachten te bepalen wanneer men
wel of niet een kind naar school
mag sturen. Want de regelgeving
verandert nogal eens. Daarom krijgt
u vanuit de directie een tweetal zgn.
beslisbomen toegestuurd waardoor
u wat makkelijker kunt zien of u
kind wel of niet naar school mag.
Daarnaast hopen we ook op een
eigen verantwoordelijkheid die we
natuurlijk allemaal in deze bijzondere tijd bij twijfel moeten aanspreken.

GMR VAN START
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad komt binnenkort
weer in vergadering bijeen.
Namens ’t Schrijverke maken dit
schooljaar de volgende personen
deel uit van de GMR : Marieke van
Elk (IB middenbouw & lkr groep 3)
en Orkun Baytemir (vader van een
leerling uit groep 5 en een leerling
in groep 4).
Belangstellenden, die een vergadering van de GMR willen bijwonen,
worden verzocht dit van te voren te
melden (marieke@schrijverke.nl)
en hebben uitsluitend een toehorende functie.
De eerste vergadering vindt plaats
op donderdag 17 september om
19.30 in basisschool Open Hof in
Goirle. Onderwerpen die aan de
orde komen zijn: het vaststellen van
reglementen/statuten, vergaderdata,
activiteitenplan, taakverdeling, financieel jaaroverzicht 2019-2020
GMR. Samen met CvB wordt daarnaast o.a. gesproken over de jaarrekening 2019 van Edu-Ley, afsluiting vorig schooljaar groep 8 en een
andere invulling van het functiehuis.
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‘LUISTERLEERKRACHTEN’
BEZOEKEN DE KLASSEN
Elk jaar maken onze interne contactpersonen een rondje langs de klassen.
Binnenkort is het weer zover! Dan
vertellen juf Yvonne (1-2) meneer
Remco (groep3-4-8) en juf Daniëlle
(5-6-7) wie ze zijn en wat ze precies
doen. Ook bespreken de luisterjuffen
en luistermeneer tijdens hun bezoek
altijd een thema. Dit keer gaat het
over “Je veilig voelen!” Op deze wijze raken kinderen vertrouwd met de
contactpersonen en durven ze wellicht het contact te zoeken indien dat
nodig is. In de school hangen ook
verschillende brievenbussen en posters waar de kinderen een berichtje
kunnen posten.
Luisterleerkrachten staan klaar voor
alle kinderen die ergens mee zitten.
De interne contactpersonen zullen het
kind dan helpen om een oplossing te
zoeken. Ze luisteren naar de hulpvraag van het kind, praten er samen
over en gaan kijken wat de mogelijkheden zijn. Het kan ook dat u met iets
zit dat u graag vertrouwelijk wilt bespreken, dan kunt u natuurlijk ook bij
deze personen terecht. Het moet wel
te maken hebben met zaken die de
school aangaan en het handelen van
personen die bij de school betrokken
zijn. Er wordt vanuit gegaan dat u in
eerste instantie uw klacht of probleem
richt aan degene waar het voor bedoeld is. Meer informatie vindt u op
onze website (schoolgids)
HANDBALTOERNOOI GHV
Het is alweer even geleden dat we
hier een aankondiging zagen staan
van een schooltoernooi. Het is nu
GHV die als eerste weer een toernooi
gaat organiseren, uiteraard met inachtneming van bepaalde maatregelen. Het handbaltoernooi wordt gespeeld op maandag 19 oktober
(herfstvakantie). De groepen 5/6 komen ‘s morgen en de groepen 7/8 ‘s
middags in actie. Vandaag krijgen de
betreffende leerlingen een brief mee
met inschrijfstrookje. Dat inschrijven
kan tot uiterlijk maandag 21 september en geldt uiteraard ook voor begeleidende ouders. (zonder begeleiding
kunnen we namelijk niet inschrijven)
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SCHOOLFOTOGRAAF
Wat er in april niet van kon komen,
komt in september wel. Met waarschijnlijk - in de nazomer- iets meer
kleur op de wangen worden onze
leerlingen op de foto gezet door
schoolfotograaf “Nieuwe schoolfoto”
Op maandag 21 en donderdag 24 september zal er weer heel wat geflitst
worden op onze school. De broertjes/
zusjes foto’s kunnen dit jaar nog
even niet, dat zou ook teveel ouders
de school inbrengen. Overigens komen de fotokaarten bij deze fotograaf
niet meer vooraf, maar achteraf mee
naar huis. Dus let op! Haartjes in de
plooi, glimlach op de wangen! Flits!

ZOMERFEEST
Het is fijn om zo langzaam maar zeker toch weer wat meer activiteiten te
kunnen organiseren. Zo zal op vrijdag 18 september alles in het teken
staan van het zomerfeest. Dit feest dat
als een soort opwarmertjes aan het
begin van het schooljaar wordt gehouden, zal dit jaar het thema
“ZOMERCARNAVAL” meedragen.
Dus ga alvast op zoek naar je
vreemdste, zonnigste, gezelligste outfit en kom het feestje meevieren.
Tijdens deze dag worden er o.a. verschillende workshops gehouden.
Zorg ervoor dat je kleding lekker
makkelijk zit en voor de groepen 7/8
geldt dan ook nog dat het een beetje
vies mag worden. Fruit en drinken
heb je deze dag niet nodig, want uiteraard geldt ook hier: wie een feestje
geeft, die trakteert!
Helaas mogen we tijdens deze activiteit geen ouders ontvangen, dus die
zullen thuis in carnavalstenue hun
eigen polonaise moeten lopen.
.
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SMART START GOIRLE,
Deze week ontvangen ouders met
kinderen van 0 tot 7 jaar een brief van
de gemeente Goirle om mee te doen
aan een onderzoek. De gemeente onderzoekt hoe we ervoor kunnen zorgen dat de kinderopvang nog beter
aansluit bij uw kind en uw wensen.
Dat helpt om kinderen de beste kansen te geven op een goede ontwikkeling.
Meedoen aan het onderzoek

Alle ouders met jonge kinderen kunnen de vragenlijst invullen. Of uw
kind nu wel of niet naar een kinderdagverblijf, peuteropvang, gastouder,
oppas of familie gaat. Het maakt niet
uit of de opvang in de gemeente Goirle is.
We vinden dit onderzoek erg belangrijk voor een goede start voor alle
kinderen in Goirle. Doet u mee?
Digitale vragenlijst
Om mee te doen vult u de digitale
vragenlijst in.
klik of typ de link in uw browser:
https://vragenlijsten.centerdata.nl/
Goirle
Zie ook bijlage 1
Met vriendelijke groet,
team ‘t Schrijverke
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Bijlage 1: SMART START ONDERZOEK GEMEENTE GOIRLE

