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NIEUWSFLITS nr . 10

Nieuws van de directie
Beste ouders/verzorgers,
Hopelijk leest u deze Nieuwsflits in goede gezondheid. We moeten er allemaal het beste van maken
ondanks de Corona-maatregelen, binnenkort zelfs
met een Avondklok. Gelukkig hebben de leerkrachten
en de groepen de organisatie van hun online-lessen
goed ingericht, zodat we – weliswaar anders dan gewend – onderwijs kunnen bieden en er allemaal veel
van leren. Zorgen voor goede afwisseling, zodat we
niet steeds aan het beeldscherm geplakt zitten, blijft
een uitdaging. Maar we doen ons best en zijn blij met
de feedback en complimenten die we ontvangen.
Re-integreren
Vanaf volgende week ben ik in principe vier ochtenden (m.u.v. de woensdag) aan het werk om zo weer
langzaam mijn uren en taken uit te breiden. Op deze
manier kan ik langzaam weer het werkritme oppakken en daar heb ik zin in. Voor vragen over de dagelijkse gang van zaken kunt u voorlopig terecht bij Kim
en Vera.
Met vriendelijke groeten,
Bernie Kooistra RDO
Aanmelden leerlingen online
Om er zeker van te zijn dat alle toekomstige leerlingen een stoeltje op onze school hebben, gaan we
de komende weken intake-gesprekken voeren via
Teams. De formulieren worden ingevuld door school
en ter ondertekening toegezonden aan de ouders.
Daarna is de inschrijving een feit. In de komende
week ontvangen de ouders van 3-jarige broertjes/zusjes een uitnodiging om de formulieren in te
vullen. Heeft u hierover vragen, stuur dan alstublieft
een mail naar bernie.kooistra@eenbes.nl
Parro-App
Zoals eerder aangekondigd gaan we werken met een
nieuwe communicatie-app.
De laatste jaren hebben we op school gebruik gemaakt van de BasisschoolApp, hiermee gaan we op
31 januari stoppen.

Donderdag 21 januari 2021

M.i.v. 1 februari starten we met de Parro-app, deze
ouderapp is een onderdeel van Parnassys.
In de brief in de bijlage leest u hier meer over.
De periode tot aan de carnavalsvakantie (twee weken) zullen we gebruiken als een overgangsfase om
er zeker van te zijn dat u geen informatie mist. U ontvangt tijdens deze fase alle klasseninformatie via de
mail én de Parro-app. Na de carnavalsvakantie zal de
informatie alleen nog via de Parro-app verstuurd
worden.
Geen rapport, wel oudergesprekken!
Op de kalender staat dat de kinderen van groep 8
hun rapport zouden ontvangen op vrijdag 29 januari
en de kinderen van groep 1 t/m 7 op vrijdag 5 februari. I.v.m. het thuisonderwijs hebben wij vandaag met
het team besloten om op dit moment nu geen rapporten mee te geven. Wel gaan we uiteraard graag
met u in gesprek over de ontwikkeling van uw kind. U
ontvangt hiervoor zoals gebruikelijk via de mail een
uitnodiging voor inschrijving.
Adviesgesprekken
De adviesgesprekken van groep 8 in de week van 1
februari gaan gewoon door.
Ook hiervoor zal u via de mail een uitnodiging ontvangen voor inschrijving.

Nieuws van GGD Brabant Zuidoost.
Voor kinderen tot en met groep 8 die naar de kinderopvang of basisschool gaan, is het testbeleid vanaf 5
januari gelijkgetrokken met dat voor kinderen in het
voortgezet onderwijs.
De reden hiervoor is om beter zicht te krijgen op de
verspreiding van SARS-CoV-2 en het voorkomen van
de nieuwe zogenaamde Britse variant bij jonge kinderen. Ouders van kinderen t/m 12 jaar worden verzocht hun kinderen met klachten passend bij COVID19 te laten testen om zodoende meer zicht te krijgen
op de verspreiding van het virus.

Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de
uitslag bekend is. Testen van kinderen jonger dan 12
jaar wordt in ieder geval dringend geadviseerd als:
• de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als er ook sprake is van hoesten, koorts
en/of benauwdheid), of anderszins ernstig ziek is,
• er een indicatie is in het kader van een bron- en
contactonderzoek,
• het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.
Klik voor meer informatie op de onderstaande link.
https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen
Vooralsnog zijn de regels voor het toelaten van verkouden kinderen ongewijzigd.

Jarigen
Tot 4 februari 2021
21 jan

Julia

3B

21 jan

Raf

5A

22 jan

Rick

7B

23 jan

Dominic

6A

24 jan

Daan

5A

24 jan

Jules

0-1-2D

24 jan

Mike

4A

25 jan

Luca

4B

25 jan

Fabian

7B

26 jan

Esmée

3A

26 jan

Sophie

5B

30 jan

Julia

5B

31 jan

Amy-lynn

3A

1 febr

Lorijnne

4A

1 febr

Cas

0-1-2B

2 febr

Noa

5B

Van harte gefeliciteerd!!!

Agenda vergaderingen, evenementen en
mededelingen:
Ma 1 febr en di 2 febr: Adviesgesprekken groep 8
via Teams
Di. 2 febr:
MR-vergadering via Teams

