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Omgekeerde oudergesprekken
Op donderdag 9 september en maandag 13 september vinden de omgekeerde oudergesprekken plaats “live”
op school. U heeft hier op maandag 30-08 een e-mail over ontvangen met bijbehorende link, om u aan te
melden. U heeft zich aan kunnen melden tot en met woensdag 1 september, donderdag 2 september hebben
wij de planning gemaakt. Volgende week ontvangt u dan een mail met datum en tijdstip voor het gesprek.
Tevens was bijgevoegd een word document met vragen over uw kind(eren), dit document kunt u terug mailen
naar de leerkracht, graag zo spoedig mogelijk.
VRAGENLIJST OMGEKEERDE OUDERGESPREKKEN
Voor groep 3 is het alleen mogelijk om een gesprek in de middag te hebben. Mocht u dit niet uitkomen dan
kunt u de leerkrachten direct mailen om een andere (online) afspraak te maken.
Voor groep 1A worden er geen omgekeerde oudergesprekken gevoerd, aangezien dit onze allerkleinste zijn
en er net intakegesprekken zijn geweest met de ouders.
Ouderslokaal.nl organiseert weer een aantal inspirenende activiteiten
Aankomende activiteiten
07 SEPTEMBER Workshop Liefdevol Grenzen Stellen
08 SEPTEMBER Passend onderwijs bij Praat Lokaal ASS
13 SEPTEMBER Praat Lokaal HSP
13 SEPTEMBER Zoom Workshop Positief Opvoeden
15 SEPTEMBER Hoe om te gaan met intense emoties van je kind bij Mama Lokaal Mijdrecht
29 SEPTEMBER Workshop Cyberpesten, wat kan je als ouder doen?
Voor een totaaloverzicht van de agenda zie: https://derondevenen.ouderslokaal.nl/events
Ouderhulplijst voor op school
Voor sommige activiteiten en klussen zijn wij afhankelijk van de behulpzaamheid van de ouders/ verzorgers.
Het zou ontzettend fijn zijn als u ons ook dit jaar weer zou willen helpen met een of meerdere van de
bijgesloten activiteiten. Met de onderstaande link kunt u zichzelf opgeven voor de hulp die wij zoeken. Graag
voor woensdag 8 september inleveren, dan kan bijvoorbeeld het wasschema zo snel mogelijk gemaakt
worden. Alvast hartelijk dank voor uw hulp, wij waarderen dit zeer!
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmb5BF1soV1f3XzSdynb3EsHaikKoEAOTzOb0SzAtT5Cz81Q/vi
ewform?usp=pp_url
Luizencontrole (van de Luizenmoeders)
Aan het begin van dit nieuwe jaar willen we weer starten met de luizencontrole.
Dit hopen we maandagmiddag na de lunchpauze te doen.
Zo hopen we de school luisvrij te houden.
Wilt u eraan denken geen gel of dergelijke te gebruiken? En geen ingewikkelde vlechten in het haar te doen?
Dat maakt het voor ons een stuk gemakkelijker!
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Alvast bedankt namens alle luizenmoeders!
(Enne.... heeft u ambitie? Kom ons gerust helpen!)
Oudercommunicatie-app Social Schools (van juf Ilse en juf Lianne)
Binnen afzienbare tijd gaan wij werken met een oudercommunicatie-app. Door het gebruik van deze app,
Social Schools 3.0, kunnen wij snel onder andere groepsberichten en foto’s delen met u als ouders. Ook de
nieuwsbrief wordt dan gedeeld via deze weg. Een groot voordeel is ook dat u zelf uw kind met gebruik van
deze app ziek kunt melden en zelf tijden kunt kiezen voor bijvoorbeeld 10-minutengesprekken. Het is daarom
belangrijk dat u allemaal te zijner tijd een account aanmaakt op Social Schools om te voorkomen dat u
belangrijke informatie misloopt. Hiervoor krijgt u binnenkort een koppelcode toegestuurd waarmee u kunt
inloggen en een account aan kunt maken. We zullen dan ook een link met een instructiefilmpje meesturen
waarin alles uitgelegd wordt. Wordt vervolgd dus!
Toestemming voor publicatie
Op onze school laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt
tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen. Ook uw
zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn.
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor leerlingen schade
kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leerlingen.
Komende week zullen wij u een formulier sturen waarop u kunt aangeven of u toestemming voor het gebruik
van beeldmateriaal van uw zoon/dochter geeft.
Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het
kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed
op, maar wij gaan ervan uit dat deze ouders ook terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op
internet. Als we foto’s en video’s willen laten maken voor onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om een les van
de stage juf op te nemen, zullen we u daar apart over informeren en zo nodig om toestemming vragen. Ook
als we beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken, nemen we contact met u op.
Graag onderstaande link zsm inleveren, hartelijk dank.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCr7d8kHTJ_cR_0SYAYTcRnaIgM_H3HeULbEmZh1DSBVNA5g
/viewform?usp=pp_url
Vanuit de BSO
Afgelopen maandag zijn Anja, Michelle en Veronique namens Kinderopvang
Mirakel de klassen langs gegaan met een klein cadeautje voor de kinderen,
namelijk een Pop It. Dat dit een groot succes was, bleek wel tijdens de TSO
want dagelijks wordt er wel een kind gespot met een Pop It in zijn of haar
handen en er wordt nieuwsgierig gegluurd naar de gymzaal, die na schooltijd
verandert in een BSO.
2

3
Er zijn verschillende hoekjes waar de kinderen kunnen spelen. Zo kan er gebouwd worden met LEGO of kan
er een treinbaan worden gemaakt. Je kan in het winkeltje allerlei soorten fruit en groente “kopen”. Knutselen
en tekenen mag altijd maar er is nog veel meer knutselmateriaal! Ook kan je met de auto’s spelen of een
gezelschapsspel met ons doen. Je kunt ook even gamen of lekker lang buiten spelen. Er is zoveel te doen!
Ondertussen zijn wij druk met het bedenken van een BSO naam want dan is onze BSO echt af. Wij houden
jullie op de hoogte!
Nogmaals: Coronamaatregelen na de zomervakantie
Voor het basisonderwijs zijn er voorlopig geen wijzigingen. Onderwijspersoneel houdt ten opzichte van
collega’s en ouders anderhalve meter afstand. Ouders mogen beperkt op school komen. Schoolkampen en
excursies zijn onder voorwaarden mogelijk.
Kinderen tot 12 jaar soms in quarantaine
Kinderen tot 12 jaar mogen naar school en kinderopvang als zij alleen verkoudheidsklachten hebben.
Kinderen tot 12 jaar blijven thuis als zij:
-naast verkoudheid ook andere klachten hebben zoals véél hoesten, benauwd zijn of koorts;
-nauw contact hadden met een coronapatiënt;
-in afwachting zijn van een testuitslag.
Nauw contact met coronapatiënt
Nauw contact met een coronapatiënt betekent:
-binnen 24 uur;
-minimaal 15 minuten;
-en binnen 1,5 meter van iemand met corona.
Verder: wanneer een leerling corona heeft, moet deze thuis in quarantaine blijven en thuisonderwijs volgen.
De andere kinderen van de groep mogen gewoon naar school.
De maatregelen zijn in ieder geval tot 20 september van kracht.
Praktische uitvoering van de maatregelen
1. We continueren de breng- en haalroutes, dat wil zeggen de groepen 1 en 2 op het kleuterplein en de
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groepen 3 tot en met 8 op het grote plein. De ouders/verzorgers van de leerlingen van de groepen 1 en 2
mogen hun kinderen op het kleuterplein brengen; de ouders/verzorgers van de groepen 3 tot en met 8 blijven
op afstand (bij het hek) staan. De schoolhekken gaan om 8.20 uur open.

2. De leerlingen gaan weer bij de eerste bel in hun eigen vakken op het plein staan (groep 5-6 verzamelt in
vak 6);

3. We blijven de gescheiden pauzes hanteren voor onze leerlingen.

4. We houden nog steeds anderhalve meter-afstand tussen volwassenen in de school;

Vervangingen volgende week
Zoals u weet is onze school een Kanjer-gecertificeerde basisschool. Daarvoor moeten de leerkrachten
periodiek geschoold worden. Volgende week vrijdag 10 september 2021 hebben juf Anja, juf Willemijn en juf
Karin daarvoor een nascholingsdag.
Groep 8 wordt deze vrijdag waargenomen door juf Hanna van Dijk. De vervangers van de groepen 3 en 4
worden nog bekend gemaakt.
Karper en Snoek
De IB-ruimte tussen lokaal groen en lokaal lichtblauw heeft een nieuwe, voor kinderen meer toegankelijke,
naam gekregen: karper. We hebben de naam van een vis gekozen omdat we dat vonden passen bij de
eilanden die in de hal staan opgesteld. Om in Vinkeveense sferen te blijven, passen namen van
zoetwatervissen daar goed bij. De nieuwe ruimte naast lokaal paars in het aangebouwde stuk krijgt de naam
snoek. Op de deur van karper zit een mooie sticker van een karper zodat het voor de kinderen herkenbaar is.
Op het raam van de nieuwe ruimte zit dan logischerwijs een sticker van een snoek natuurlijk.
Bestuursvergadering
Volgende week woensdagavond 8 september vergadert het bestuur weer voor de eerste keer in dit schooljaar.
Digitale vrijwilligersmarkt van 6-20 september
Vrijwilligers zijn van groot belang voor de samenleving, of het nou gaat om sport, extra handen in de zorg,
initiatieven om anderen te helpen zoals de voedselbank, het ondernemen van feesten en festiviteiten of de
hulpouders bij jullie op school. Ook voor vrijwilligers zelf is vrijwillige inzet van grote waarde. Dat kan zijn door
een zinvolle daginvulling, eigen ontwikkeling, uitbreiden van sociale contacten of door een bijdrage te leveren
aan iets dat zij belangrijk vinden. Als Steunpunt Vrijwilligerswerk van Uithoorn voor Elkaar ondersteunen wij
mensen die vrijwilligerswerk zoeken en maatschappelijke organisaties.
Let wel: de digitale vrijwilligersmarkt is vanaf 6 september (niet eerder) toegankelijk via
www.steunpuntvrijwilligerswerk.nl
Link naar aankondigingsfilmpje: https://youtu.be/LnwVJnsIapM
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Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de Pijlstaartlaan!
Mvg, mede namens het team, Marius-Jan Breugem, directeur
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