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De kop is eraf
Wij zijn weer begonnen en dat is goed gegaan.
Ik wil u heel hartelijk danken voor uw medewerking.
Voorlopig zal het nog wel zo doorgaan en daarom wil ik af en toe de afspraken opnieuw onder de
aandacht brengen.
Vandaag heb ik een gele streep op het grote schoolplein getrokken. Dat is de lijn waarachter u als
ouder moet blijven als u uw kind naar school brengt. Dat geldt ’s morgens, aan het einde van de
schooldag als de kinderen naar buiten komen maar ook tussen de middag. Wij verzoeken u
dringend om niet zonder overleg of afspraak de school in te komen.
Als u wel een afspraak heeft om in school te komen dient u uw handen te desinfecteren en uw
gegevens te registreren bij de ingang op de patio.
Op het schoolplein verzoeken wij u ook om 1,5 meter afstand van elkaar te houden als
volwassenen.

Informatieavonden gaan niet door
In verband met Corona gaan de geplande informatieavonden in de verschillende groepen niet door
in deze, fysieke, vorm. Wij zullen u zo snel mogelijk informeren over hoe wij wel met u in gesprek
gaan over dit schooljaar.

Aanmelden voor de tussenschoolse opvang bij Happykids
Vanaf deze week is de tussenschoolse opvang ook
weer begonnen. Veel ouders maakten daar ook al
gebruik van voor Corona. In dat geval heeft Happykids
alle gegevens al van u.
Alleen als uw kind nog nooit gebruik heeft gemaakt van
de tussenschoolse opvang moet u zich eenmalig registreren via de website van Happykids.

Meldt u aan voor de Parro app en krijg alle info van de groep
Heel veel ouders hebben zich inmiddels aangemeld voor de Parro
app. Dit is de app die leerkrachten gebruiken om informatie met
ouders te delen. U kunt daarbij denken aan mededelingen,
oudergesprekken plannen, foto’s delen van activiteiten in de groep
en informatie over het werk in de groep.
Het is belangrijk dat daarvoor alle ouders lid zijn van de app van de
groep waarin hun kind zit.
Bent u dat niet dan ontvangt u alleen deze nieuwsbrief waarin niet de
specifieke informatie staat over een groep.
De Parro app kunt u installeren op alle devices én beide
ouders/verzorgers kunnen lid worden van de app.
Wij verzoeken u daarom vriendelijk om de app, voor zover u dat nog
niet heeft gedaan, te installeren. U vindt de app in de Playstore en in de Appstore. Ik vraag
vandaag aan mijn collega’s om de ouders, die nog geen lid zijn van de app, opnieuw uit te
nodigen.

Wangedrag op het schoolplein na schooltijd
Na school spelen er regelmatig kinderen op het grote schoolplein. Dat vinden wij prima zolang dat
op een normale manier gebeurt. Echter de laatste week zijn er enkele leerlingen en oud-leerlingen
op het plein geweest die zich hebben misdragen. Zij hebben een tafeltennistafel beklad maar
enkele van hen hebben zich ook grof en brutaal geuit naar mensen die langs liepen en iets zeiden
over hun gedrag.
Inmiddels heb ik met alle betrokken kinderen en/of met hun ouders gesproken. Ik ga er daarmee
van uit dat dit gedrag niet meer plaats vindt door deze kinderen.
Ik vind het jammer dat dit gedrag ook wordt beschreven op facebook. Ik kan daar niets mee en het
plaatsen op facebook lost ook het probleem niet. De enige manier om dit soort misdragingen aan
te pakken is contact met de ouders van deze leerlingen of met de school.
Door dit op facebook te plaatsen worden er verkeerde indrukken gewekt over de school. Ik zou het
dan ook waarderen als het weer van facebook wordt verwijderd en dat u de volgende keer direct
contact opneemt met mij.
Met vriendelijke groet,
mede namens het team,
Antoine Peters, directeur
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It's started
We have started again and that went well.
I would like to thank you very much for your cooperation.
For the time being it will continue like this and that is why I want to bring the agreements back to
the attention from time to time.
Today I drew a yellow line on the large schoolyard. That is the line that you as a parent must
remain behind when you take your child to school. This applies in the morning, at the end of the
school day when the children come out, but also at noon. We urge you not to enter the school
without consultation or appointment.
If you do have an appointment to come to school, you must disinfect your hands and register your
details at the entrance on the patio.
In the schoolyard we also ask you to keep 1.5 meters apart as adults.

Information evenings are canceled
In connection with Corona, the planned information evenings in the various groups are canceled in
this physical form. We will inform you as soon as possible about how we will talk to you about this
school year.

Sign up for the in-school care at Happykids
From this week, the in-between school care has also
started again. Many parents already used this for
Corona. In that case Happykids already has all the
information about you.
You only have to register once via the Happykids
website if your child has never used the in-school care facility.

Sign up for the Parro app and get all the information about the group

Many parents have now registered for the Parro app. This is the app
that teachers use to share information with parents. You can think of
announcements, scheduling parent meetings, sharing photos of
activities in the group and information about work in the group.
It is important that all parents are members of the app of the group
their child is in.
If you are not, you will only receive this newsletter which does not
contain specific information about a group.
The Parro app can be installed on all devices and both parents /
guardians can become members of the app.
We therefore kindly request you to install the app if you have not
already done so. You will find the app in the Playstore and in the
Appstore. Today I ask my colleagues to re-invite the parents who are not yet members of the app.

Misbehavior in the schoolyard after school
After school, children regularly play in the large playground. We think that's fine as long as it is
done in a normal way. However, the last week there have been some students and former
students on the square who have misbehaved. They defaced a table tennis table, but some of
them also made rude and rude speech to people who passed by and said something about their
behavior.
In the meantime I have spoken with all the children involved and / or with their parents. I assume
that this behavior no longer takes place by these children.
I regret that this behavior is also described on facebook. I can't do anything with that and posting
on facebook doesn't solve the problem either. The only way to deal with this type of misconduct is
contact with the parents of these students or with the school.
By posting this on facebook, wrong impressions are created about the school. I would appreciate it
if it is removed from facebook again and that you contact me directly next time.
Sincerely,
also on behalf of the team,
Antoine Peters, principal

