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Beste ouders, verzorgers,
We zijn nu een week op weg met de verscherpte maatregelen rondom corona, wat betekent
dat er geen ouders en minder externen in de school komen. In de nieuwsbrief stond ook dat
incidentele oudercontacten mogelijk moeten blijven voor zaken die niet via de telefoon of
online te bespreken zijn. We willen ouders verzoeken daarvoor eerst telefonisch een afspraak
te maken.
Verder hebben we bij beide ingangen een statafel geplaatst met daarop desinfectiegel en een
intekenlijst. Iedereen die (op afspraak) toch de school betreedt, willen we vragen daar de
handen te desinfecteren en zijn gegevens achter te laten. Deze worden alleen gebruikt voor
een bron- en contactonderzoek van de GGD mocht dit noodzakelijk zijn.
Vraag vanuit de versiergroep
De versiergroep heeft een aantal ideeën bedacht om de school mooi te kunnen versieren. Ze
zijn daarvoor nog op zoek naar iemand die een paspop over heeft. Die zou bij veel thema’s
gebruikt kunnen worden, bijvoorbeeld in skikleding, in een pietenpak, etc. Mocht u een
paspop over hebben, dan horen we het graag! Mailen kan naar a.sassen@keender.nl, dan
stuur ik het door naar de versiergroep.
Studiedag dinsdag 17 november
Aankomende dinsdag 17 november heeft het team haar derde studiedag. Alle kinderen zijn
die dag vrij. Op die dag staan er vier onderwerpen op het programma:
• de Vreedzame school
• het verder ontwikkelen van ons onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen
• het inrichten van een nieuw digitaal rapport
• het ontwikkelen van een nieuw groepsplanformat, waarin we per periode evalueren op
het proces, ons lesaanbod en ons leerkrachthandelen
De laatste twee punten komen voort uit het feit dat we zijn overgestapt van Eduscope naar
Parnassys.
Brigadierslijst
Als bijlage bij deze nieuwsbrief versturen we ook de complete brigadierslijst voor dit
schooljaar. De brigadierscursussen, voor de nieuwe ouders op school, hebben helaas geen
doorgang kunnen vinden i.v.m. de corona maatregelen. Dit is de reden dat zij dit schooljaar
niet mee kunnen draaien op de brigadierslijst. Deze ouders zijn daar al van op de hoogte en
we zullen contact met ze opnemen zodra er weer een cursus gehouden kan worden.
10 minuten gesprekken
Als het goed is hebben de meeste ouders ondertussen via de mail een uitnodiging ontvangen
van de leerkrachten voor een Teams-vergadering voor het 10 minutengesprek. Het is de
bedoeling dat u, vlak voordat het gesprek begint, klikt op de link “Klik hier om deel te nemen
aan de vergadering”. Mocht u toch per ongeluk op Ja of Accepteren hebben geklikt, dan is de
oorspronkelijke mail uit uw inbox verdwenen. U kunt de afspraak dan terugvinden in de
agenda van uw mail.
Vakantierooster 2020 –
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaartsdag + vrijdag
Pinksteren
Zomervakantie

2021
19 december 2020 t/m 3 januari 2021
20 februari t/m 28 februari 2021
5 april 2021
26 april t/m 9 mei 2021i
13 mei en 14 mei 2020
24 mei 2021
10 juli t/m 22 augustus 2021
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Daarnaast zijn er nog 4 studiedagen ingepland op: dinsdag 17 november, dinsdag 9 februari,
maandag 17 mei en woensdag 23 juni.

