NIEUWSBRIEF
1

jaargang 2020-2021
augustus 2020

Het team van de PC Hooftschool heet alle leerlingen en hun ouders van harte welkom
in dit nieuwe schooljaar!

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar. Alle nieuwsbrieven ontvangt u
digitaal via ParnasSys. In deze eerste nieuwsbrief informeren wij u over een aantal praktische
en organisatorische zaken.
Mocht u de nieuwsbrief niet ontvangen dan is er waarschijnlijk iets mis met de registratie van
uw e-mailadres in ons systeem. Wilt u in dat geval ter controle even contact opnemen met
a.spijker@vinkenbaan.nl?
Zodra de MR heeft ingestemd met onze schoolgids, ontvangt u ook deze via ParnasSys in uw
email.
Ouder/kind startgesprekken
Op de eerste schooldag van schooljaar 2020-2021 starten we het schooljaar weer met de
ouder/kindgesprekken. Op maandag 17 augustus, zijn alle kinderen samen met hun ouders
uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek, het tijdstip heeft u intussen van ons ontvangen.
We hebben op deze manier iedereen gesproken voordat we gaan beginnen met het nieuwe
schooljaar. Wij hebben deze gespreksvorm met onze kinderen de afgelopen schooljaren als
zeer waardevol ervaren. Kinderen vinden het heel fijn om in het bijzijn van hun ouders even
met hun (nieuwe) leerkracht te praten. Hierdoor kunnen wij nog beter aansluiten op de
behoeften en de leerwensen van iedereen.
Om de gesprekken zo optimaal mogelijk te laten verlopen, hebben de kinderen vooraf thuis,
samen met hun ouders, een formulier met vragen en tips voor de leerkracht ingevuld. Dit
formulier is dus de basis voor het gesprek dat uw kind met de leerkracht heeft. Mocht dat
formulier nog niet op school zijn, wilt u het dan maandag meenemen ?
Op dinsdag 18 augustus starten we weer met de lessen.

Corona maatregelen
In de bijlage vindt u een brief met de laatste maatregelen ten aanzien van de verspreiding van
het Covid-19 virus. Leest u dit nog even goed door?
Specifieke afspraken met betrekking tot de ouder/kindgesprekken van maandag a.s.:
- wij laten 1 ouder(paar) met eigen kind toe in het lokaal waar het gesprek plaatsvindt;
- wij vragen u om niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van het gesprek naar school
te komen;
- op het plein hebben wij statafels geplaatst met daarop het groepsnummer van uw kind
en een flesje desinfecterende handgel;
- wilt u voorafgaand aan het gesprek uw handen reinigen en wachten tot u uitgenodigd
wordt naar binnen te gaan?
- wilt u ook buiten rekening houden met de 1,5m regel?
Op deze wijze verwachten wij de gesprekken op een voor iedereen veilige manier te laten
verlopen. Alvast onze dank voor de medewerking.
Ventilatie:
De afgelopen week is in de media veel gesproken over de luchtkwaliteit en ventilatie in
scholen. Dit vooral in de context van aerosolen en hun mogelijke rol bij de verspreiding van
het virus. De P.C. Hooftschool heeft geen ventilatie-installatie, maar ventileert de school en de
lokalen door het regelmatig open zetten van de ramen. Het kan daardoor gebeuren dat, zodra
de buitentemperatuur gaat dalen, de temperatuur in de lokalen wat lager is dan we normaal
gewend zijn. We vragen u dan ook om hiermee met de kledingkeuze van uw kinderen rekening
te houden.
Verjaardag en trakteren:
Vanaf dit schooljaar zullen wij weer aandacht schenken aan
verjaardag van onze leerlingen. De leerlingen mogen één
verpakte traktatie, liefst gezond, uitdelen aan de kinderen
van hun eigen groep. Bij vragen of voor afstemming kunt u
contact opnemen met de leerkracht van uw kind.
Correcte gegevens
Aan het begin van het schooljaar worden de namen,
e-mailadressen, telefoonnummers en noodnummers van
ouders/verzorgers van alle groepen gecontroleerd. Wilt u via
het ouderportaal alstublieft nagaan of uw gegevens kloppen
indien nodig aanpassen? Heeft u nog geen toegang tot het
ouderportaal of bent u uw gegevens kwijt, neemt u dan
contact op met a.spijker@vinkenbaan.nl
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Communicatie
Er kan slechts beperkt fysiek contact tussen medewerkers en u plaatsvinden. Heeft u vragen,
of wilt u iets aan ons kwijt, dan kunt u een e-mail sturen naar de betreffende leerkracht of de
schoolleiding. Wij zullen dan, indien nodig, telefonisch of via meets een gesprek met u
inplannen.

Ook dit schooljaar ontvangt u aan het einde van elke week een weekbrief van de
leerkracht(en) van uw kind. Hierin wordt u geïnformeerd over verschillende activiteiten en
wetenswaardigheden van de betreffende groep.
Regelmatig, ongeveer om de 6 weken, ontvangt u een nieuwsbrief. Hierin vindt u informatie
die de school betreft.
Alle documenten en brieven worden via ons systeem “Parnassys” aan u gemaild.
Hulpouders voor tussen de middag gezocht
Wij zijn dringend op zoek naar ouders die ons tussen de middag van 12.00 tot 13.00 uur
kunnen helpen bij spelbegeleiding (z.g. pleinwacht). Als u ons wilt helpen, wilt u dat dan bij de
leerkracht melden?
Schooltijden
Voor alle duidelijkheid informeren wij u nogmaals over
onze schooltijden. Op de PC Hooftschool werken we met
een zogenoemd continurooster en een gelijke dagen
model. De schooldag start op alle dagen om 08.30 uur en
eindigt om 14.15 uur.
Alle leerlingen eten op school en zullen van 12.15 uur tot
12.45 uur onder begeleiding buiten spelen. Wij willen de
schooldag graag op tijd en in alle rust starten.
De deuren zullen dan ook om 08.20 uur geopend worden
en de leerkrachten ontvangen de leerlingen vanaf dat
moment op het plein. Ouders mogen het plein helaas nog
niet betreden. We vragen u dan ook om bij de ingang van het plein afscheid van uw
kind(eren) te nemen. Wij hebben twee ingangen: een ingang voor groepen 1 t/m 4 aan de
achterzijde (Hugo de Grootstraat) en een ingang voor groepen 5 t/m 8 aan de voorkant van de
school (Pr. Margrietstraat). Zie voor verdere informatie de bijlage.
Gymlessen op vrijdag
De gymlessen worden gegeven in de gymzaal aan de Hugo de Grootstraat.
Voor deze gymlessen verzoeken wij u uw kind in een apart tasje een (sport-)broekje/
T-shirt of turnpakje en gymschoenen mee te geven. In de zaal zijn schoenen met zwarte zolen
niet toegestaan. Blokjes of noppen onder de zool betekent dat dit buitenschoenen zijn en deze
zijn dus niet geschikt voor zaalgebruik.
De kinderen krijgen gym volgens onderstaand
rooster:
08:30- 09:45 uur
groep 7-8
09:45- 11:00 uur
groep 4/5/6
11:00- 11.45 uur
groep 1/2a
11:45- 12:30 uur
groep 1-2b
13:00- 14:15 uur
groep 3-4

Informatieavond alle groepen - Woensdag 2 september 18.30-19.30 uur
Op de informatieavond laten de kinderen graag hun werk zien, welke lessen ze krijgen en wat
er geleerd wordt. En natuurlijk … hoe de klas eruit ziet.
Van de leerkracht(en) ontvangt u een lijstje met belangrijke data voor het aankomend
schooljaar en wat er zoal op de planning staat. Ook hebben we dit jaar uw hulp weer dringend
nodig. U ontvangt ook hiervoor een lijst van de leerkracht, waarop u uw voorkeur kunt
aangeven.
VO-informatieavond groep 7-8 - Woensdag 2 september 19.30 uur
Na het algemene informatie-uurtje is er voor ouders en leerlingen van de groepen 7 en 8
informatie voor/over de middelbare scholen in de regio. Voor groep 7 is dit facultatief en voor
groep 8 verplicht.
Pauzes
Tijdens de kleine pauze (rond 10 uur) en bij de lunch vragen wij u om uw kind een gezonde
snack/fruit, drinken en lunch mee te geven.
Afwezigheid en melding van ziekte
Wanneer uw kind ziek is of om een andere reden niet naar school kan komen, dient u dit te
melden tussen 08.15 en 08.30 uur. We willen graag weten om welke ziekte het gaat, dit in
verband met eventueel besmettingsgevaar. Wij vragen u dokters- en tandartsbezoeken zoveel
mogelijk buiten schooltijd te plannen. Uw kind afmelden kan op tel nr: 0294 -261973.
Extra verlof aanvragen
Verlof buiten schoolvakanties is niet mogelijk, tenzij er sprake is van een bijzondere reden.
Meer informatie vind u op de site: www.rblgv.nl
In alle gevallen moet u een verzoek voor extra verlof ruim voor de verlofdatum schriftelijk
indienen bij de directie. Het aanvraagformulier is op school verkrijgbaar. Als uw verzoek
verband houdt met uw werk, dient u een verklaring van de werkgever bij te voegen. Indien er
een medische reden bestaat voor extra verlof, dan graag een verklaring van de arts bij het
verzoek voegen. De directie neemt de beslissing aan de hand van de richtlijnen voor het verlof
onder schooltijden. Als het verlof meer dan tien dagen per schooljaar betreft, dient het
Regionaal Bureau Leerlingzaken toestemming te verlenen. Voor meer informatie over de
richtlijnen kunt u terecht bij de directie. Van (vermoedelijk) ongeoorloofd verzuim wordt altijd
melding gedaan bij de ambtenaar leerplicht.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 10 september

