NIEUWSBRIEF 11 september 2020

Q&A Corona
Helaas hebben we voorlopig nog met het coronavirus te maken.
Tot op heden zijn er (voor zover wij weten)gelukkig nog geen
besmettingen vastgesteld bij kinderen, leerkrachten of ouders.
Wel zijn er al verschillende vragen geweest over het wel/niet
thuisblijven bij verkoudheid. Bij dit Schooljournaal vindt u ook
een vragenlijst en beslisboom. Deze zullen we hanteren als het
gaat over wel/niet naar school komen. Het blijft lastig, maar
laten we samen onze verantwoordelijkheid hierin nemen.
Vooruitkijkend naar het komende herfst/winterseizoen zullen
we er rekening mee moeten houden dat
(verkoudheids)klachten alleen maar zullen toenemen. De kans
is groot dat er op enig moment ook leerkrachten getest zullen
moeten worden. Met de huidige wachttijden kan dat zomaar
enkele dagen in beslag nemen. Helaas is het erg lastig om
vervangers te kunnen vinden. U zult dus rekening moeten
houden met de mogelijkheid dat er groepen naar huis gestuurd
moeten worden. U zult begrijpen dat we er alles aan doen om
dat te voorkomen, maar soms kan het gewoon niet anders. We
proberen om het onderwijs (op school of evt thuis) zo goed
mogelijk te continueren.
Verder willen we u verwijzen naar de richtlijnen die in het
vorige schooljournaal stonden. Deze richtlijnen blijven
voorlopig nog van kracht. We willen u nadrukkelijk vragen om
als u geen afspraak hebt, niet via de zijdeur of achterdeur
binnen te komen. Aanbellen mag natuurlijk altijd. Ook zullen de
leerkrachten zowel voor als na schooltijd zoveel mogelijk
buiten zijn. U hebt dan ook de mogelijkheid om even een
leerkracht te spreken.

Startgesprekken
De geplande startgesprekken op 15 en 17 september kunnen
gelukkig wel doorgaan. U hebt daar inmiddels een uitnodiging
voor ontvangen. We willen u vragen om de afstand van 1,5
meter ten opzichte van de leerkracht(en) en andere ouders te
respecteren. Verder willen we u ook vragen om u aan de
aangegeven ingangen en looproutes te houden.

Teamwork!!

Informatieavond
Samen met de andere scholen van de stichting hebben we
besloten om de informatieavond in fysieke vorm niet door te
laten gaan. Graag hadden we met u de plannen wat betreft
ons onderwijs en onze schoolontwikkeling voor het komende
jaar gedeeld en besproken. Dat gaan we nog steeds doen,
maar wel op een andere manier. We zijn druk bezig om dat
goed vorm te geven.
Tijdens de startgesprekken ontvangt u van de leerkrachten
een flyer met daarop de belangrijkste informatie uit de
groep.

Beeldgebruikvoorkeuren
Een aantal ouders hebben hun beelgebruikvoorkeuren
aangegeven in social schools, maar een groot aantal ook nog
niet.
Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming
(AVG) heeft de school toestemming nodig voor het
publiceren van beeldmateriaal van de kinderen.
Het is nu mogelijk om in social schools de
beeldgebruikvoorkeuren van uw kind(eren) aan te geven.
Via de website:
Ga na Mijn kinderen > je kind > Beeldgebruikvoorkeuren > geef
je voorkeuren op.
Via de mobiele apps:
Ga naar Kinderen > je kind > Beeldgebruikvoorkeuren
Ook kunt u de voorkeuren elk moment aanpassen. Voor meer
informatie klik hier.

Halen en brengen
Voor de ‘nieuwe’ ouders hebben we
hieronder de afspraken rondom het halen
en brengen op een rijtje gezet. Tegelijkertijd
is het ook een herinnering voor alle andere
ouders.
We willen u vragen om niet te parkeren op
de ‘kiss en ride zone’ voor de school. Deze
strook is alleen bedoeld om uit te stappen.
Parkeren kan in de vakken of langs de
straat. Wilt u, als u uw kind opgehaald hebt,
over het zebrapad en de stoep teruglopen
naar uw auto? Dus niet over de (rode) straat
waar de auto’s rijden. Dit alles voor uw
eigen veiligheid en de veiligheid van uw
kind (eren). Ook willen we u vragen om niet
te fietsen op het voorplein (het grijze
gedeelte). Tenslotte de vraag om na het
wegfietsen links af te slaan Bij voorbaat
hartelijk dank voor uw medewerking.

Jeugdfonds sport en cultuur
Is het lastig om de contributie van de
sportvereniging te betalen? Of is er
geen geld voor muziekles? Het
Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! door
het lesgeld en/of benodigdheden te
betalen voor kinderen en jongeren uit
gezinnen waar thuis te weinig geld is.
Hoe werkt het?
Je kunt als ouder/verzorger niet zelf
een aanvraag indienen bij het
Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dat kan
alleen gedaan worden door een
intermediair, bijvoorbeeld de
leerkracht, buurtsportcoach, iemand
van het sociaal wijkteam,
schuldhulpverlening of van jeugdzorg.
Hij of zij kent de spelregels en weet of je
kind in aanmerking komt. Als de
aanvraag goedgekeurd is, kan je kind
vaak al binnen drie weken sporten of op
les. Wil je een aanvraag indienen?
Download dan alvast deze ouderkaart,
vul hem in en neem hem mee naar de
afspraak met de intermediair.
Je vindt de instanties met een
intermediair op de website van Goed
Bezig Oldebroek.

fietsrichting
looprichting

Wat is het bedrag?
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur bepaalt
het bedrag op basis van de hoogte van
het lesgeld en in sommige gevallen de
benodigdheden. Je ontvangt eventueel
ook een waardebon voor attributen die
ingeleverd kan worden bij een winkel
in de buurt. De intermediair kan daar
meer over vertellen.

Contact
We steunen het JFSC. Juf Karla
Bolks kan uw kinderen
aanmelden voor het Jeugdfonds
Sport & Cultuur. U kunt altijd
even langslopen! Wilt u de
aanvraag liever niet via ons laten
verlopen, dan kunt u contact
opnemen met het lokaal
aanspreekpunt van Goed Bezig
Oldebroek. Dit is Rudolf Huberts,
hij is te bereiken via
rhuberts@oldebroek.nl of 038
375 8658.
Meer informatie?
Kijk voor meer informatie over
het Jeugdfonds Sport & Cultuur op
de website van Goed Bezig
Oldebroek.

Buitenschoolsnieuws

Goed Bezig
Hier vindt u de laatste
nieuwsbrief van Goed Bezig.
Hierin staat o.a. het aanbod voor
de komende periode.

AGENDA
15, 17 september

Startgesprekken

