Agenda november:
02-11: OR vergadering
03-11: MR vergadering
05-11: Schoolfotograaf
06-11: groep 1 t/m 4 middag vrij
09-11: online oudergesprekken gr. 1
t/m 7
10-11: online info avond VO
11-11: online oudergesprekken gr. 1
t/m 7
13-11: Viering (zonder ouders!)
17-11: Inloopochtend
20-11: groep 1 t/m 4 middag vrij
24-11: Leerlingraad
25-11: Nieuwsbrief december
27-11: Viering (zonder ouders!)
Bijlagen:
• Geen bijlagen

Nieuwsbrief november 2020
Meenemen en gebruiken van telefoons op school
Kinderen mogen, indien nodig, een
telefoon mee naar school nemen. Wij
willen ouders vragen om hier echter
kritisch mee om te gaan. We kunnen ons
voorstellen dat er situaties zijn waarin het
wenselijk is dat uw kind de telefoon bij
zich heeft, maar vaak is het een gewoonte
en niet persé nodig.
Wanneer je kind de telefoon mee naar
school neemt, hebben we de volgende afspraak gemaakt:
De telefoon wordt uitgezet voordat het kind de school binnenkomt en
wordt vervolgens bij de leerkracht ingeleverd die deze veilig opbergt.
Na schooltijd mag de telefoon pas weer aangezet worden als het kind
het schoolgebouw uit is. Deze afspraak wordt natuurlijk in de klas
besproken. Het zou fijn zijn als u uw kind hier ook nog aan herinnert.
Team de Boog.
Schoolfotograaf 5 november
Herinnering
Volgende week donderdag, 5 november, komt de schoolfotograaf.
T I P van de schoolfotograaf: als uw kind kleurrijke kleding draagt, komt
de foto beter tot zijn recht. Vermijd daarbij fluorescerende kleding.
Toestemmingsverklaring gebruik persoonsgegevens
In het kader van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) heeft u eerder een toestemmingsverklaring voor het
gebruik van de persoonsgegevens van uw kind(eren) ingevuld.
Op het moment zijn we bezig met het up-to-date houden van deze
verklaringen.
Binnenkort krijgt u via uw kind een nieuwe verklaring mee naar huis. Wij
verzoeken u deze sowieso in te vullen en in te leveren bij de leerkracht.
Bericht namens de OR
Juist in deze rare tijden proberen we voor de kinderen zoveel mogelijk
OuderRaad activiteiten gewoon door te laten gaan. Voor de komende
maanden betekent dat, dat Sinterklaas en Kerst gewoon gevierd gaan
worden op school! Maar wel een beetje anders dan we gewend zijn.....
Om zoveel mogelijk inloop van ouders en daarmee mogelijke
besmettingen te voorkomen zal de school zelf de vieringen van begin tot
eind begeleiden, zonder de hulp van ouders en verzorgers. Alleen als
het nodig is, zal school een oproep doen om te komen helpen (een

voorbeeld daarvan is de oproep voor het versieren voor Sinterklaas). We
begrijpen dat dit juist de activiteiten zijn waarbij het leuk is om dit samen
met jullie kind(eren) te beleven, maar we hopen op jullie begrip om het
op deze manier aan te pakken in de strijd tegen corona.
De Ouderraad
Dorian, Karima, Patricia en Nicole

