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Schoolnieuws

Beste ouders en andere lezers:

De vakantie ligt alweer ver achter ons en we zijn allemaal terug in het schoolritme.

Tijd voor een tweede nieuwsbrief.

Uit het team

Allereerst ben ik blij u te kunnen vertellen dat we juf Rieneke hebben kunnen benoemen als

de nieuwe Interne Begeleider van de school. Zij blijft gewoon drie dagen werken in groep 3

en gaat daarbovenop een dag in de week aan de slag als IB’er. Daarmee krijgt ze de

verantwoordelijkheid voor het coördineren en  organiseren van alle extra zorg aan

leerlingen die dat nodig hebben. Ze heeft daarin vooral een adviserende en ondersteunende

rol naar leerkrachten en ouders toe. Komend jaar zal vooral in het teken staan van

inwerken en het volgen van een cursus. Gelukkig heeft ze al als leerkracht de nodige

ervaring opgedaan met verschillende zorgtrajecten. Zelf zal ik Rieneke waar nodig

ondersteunen bij het overdragen van de lopende dossiers. Rieneke zal haar werk

voornamelijk op donderdag uitvoeren, maar zal af en toe ook een werkdag (de maandag)

wisselen om ook andere collega’s te kunnen begeleiden.

Versoepelingen :

Vanaf 25 september gelden de volgende nieuwe regels:

- Als een kind positief getest is, blijft het kind thuis in isolatie. Het kind kan weer

naar school en de kinderopvang als het minimaal 24 uur klachtenvrij is en er zeven

dagen zijn verstreken na start van de symptomen of het vaststellen van de

besmetting.

- Als een kind positief getest hoeft vanaf 20 september niet meer de hele groep in

quarantaine. Klasgenoten van het besmette kind kunnen dus in principe allemaal naar

school.

- Een uitzondering kan gelden voor kinderen die in nauw contact zijn geweest in de

privésfeer (bijvoorbeeld als ze bij de besmette leerling thuis hebben gespeeld)



- Bij meerdere besmettingen in een klas kan de GGD wel adviseren om in quarantaine

te gaan.

- De 1,5 meter regel tussen leerkrachten onderling en leerkrachten en ouders komt

te vervallen. Ouders mogen in principe weer in de school.

- Met de MR ga ik komende maandag bespreken wat dit betekent voor grotere

bijeenkomsten zoals de afsluiting van het project voor de herfstvakantie.

Studiedag

Een studiedag gebruiken we vooral voor de professionalisering van het team.

Tijdens het ochtenddeel van de studiedag hebben we een training gevolgd om de invoer van

het werken met Faqta te ondersteunen. Faqta is een vakoverstijgend programma waarbij

kinderen thematisch bezig zijn met wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis,

burgerschap, natuur en techniek) Ze leren daarbij goede onderzoeksvragen stellen en

vervolgens zelf op een onderzoekende en ontwerpende manier dingen te ontdekken.

In het middagdeel hebben we een workshop gevolgd hoe we muziek en dans op

laagdrempelige manier als energizer in de klas kunnen inzetten.

PR

In de afgelopen weken is er hard gewerkt aan een nieuwe website, waar we ons

presenteren als Kindcentrum, met onderwijs en opvang met de bijbel als basis. U kunt een

kijkje nemen op : https://dehalm-levwn.nl/ We proberen de website zo actueel mogelijk te

houden. De informatie is vooral gericht ouders die nog een school voor hun kind moeten

kiezen. Maar u kunt er als ouders van de school natuurlijk belangrijke informatie terug

vinden. Mist u iets, of heeft u tips ter verbetering laat het ons weten.Juf Manouk heeft de

plaats van Sabine in de PR commissie ingenomen. De komende tijd richten we ons vooral op

de promotie van de school via website/facebook en instagram.

Privacy voorkeuren doorgeven

We zetten graag foto’s van leuke activiteiten op de website of instagram maar als school

moeten we ons wel houden aan de regels van de wet AVG. Kinderen mogen we niet

herkenbaar in beeld brengen als u ons daarvoor geen actieve toestemming hebt gegeven.

Dit kunt u eenvoudig regelen via de Parro app, maar veel ouders hebben hun privacy

voorkeuren nog niet opgegeven. En we mogen er niet vanuit gaan dat als u niets opgeeft dat

het dan okay is. Daarom ons verzoek : geef voor 1 oktober uw privacy voorkeuren door via

Parro. Het is heel eenvoudig:

- Ga naar het groepenscherm

- Tik op Privacy-voorkeuren.

- Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes op het potloodje

achter het kind.

Van alles wat

- Vanaf dinsdag 6 oktober kunnen we gelukkig weer gymmen in het verlaat. Dat

scheelt een hoop reistijd, wat weer ten koste ging van onderwijstijd.

- Vandaag (kleuters maandag) krijgen de kinderen een boekje mee van Sjors Sportief

en Sjors Creatief met allerlei leuke buitenschoolse activiteiten.
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- Zelf organiseren we voor de kinderen van Almkerk op 13 oktober tussen 13.00 en

14.00 uur een 2e workshop muziek en dans. Inschrijven kan door een mail te sturen

naar dehalm@levwn.nl

- Bij deze nieuwsbrief zitten op verzoek 2 folders:

- natuurspeurtocht Rondje Woerkum

- info over de voetbalacademie Altena

Agenda:

30 september 2021 Startgesprekken (groep 1 - 8)

ma 4 oktober 2021 1e schoonmaakavond

wo   6 oktober 2021 Inloopochtend groep 1- 8

do  14 oktober 2021 1e  ouderavond n.a.v. het project

do  28 oktober 2021 Informatieavond vervolgonderwijs groep 7 & 8

3 november 2021 dankdag (schoolviering)

di   23 november 2021 2e schoonmaakavond

do 25 november 2e studiedag, leerlingen vrij

wo   1 december 2021 Sinterklaas surprise party

do  23 december 2021 kerstviering

Namens het team met hartelijke groet

Hans Noordman
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