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Herinnering: 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 en 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
Ouderhulp
Op onze school worden gedurende het schooljaar veel
activiteiten en evenementen georganiseerd waarbij hulp van
ouders onontbeerlijk is.
Deze week ontvangt u via uw kind een formulier waarop u kunt
aangeven waarbij u ons wilt helpen.
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? De speeltijd op het plein is verdeeld in twee shifts,
12.00-12.30 en 12.30-13.00 uur. Is een heel uur te veel voor u, dan is natuurlijk een half
uur ook al fijn. Misschien dat u het uur dan met een andere ouder samen kunt verdelen?
Geeft u dit dan even door?
Corona maatregelen
Het consistent volhouden van de corona maatregelen blijkt niet altijd even gemakkelijk.
Vooral de 1,5 m. afstand tussen volwassenen wordt nog wel eens vergeten.
Wij zien dat ouders die hun kind via de Hugo de Grootstraat brengen en halen, graag nog even
blijven zwaaien en kletsen. U staat op dat moment regelmatig te dicht op elkaar. Ook verspert
u de doorgaande weg door midden op straat te blijven staan.
Om u wat meer zicht op het plein te gunnen, hebben wij vorige week de struiken ingekort. Ook
zullen we de leerlingen de komende weken ‘s ochtends wat eerder in kleine groepjes naar
binnen laten gaan.
We vragen u dringend om, in het belang van uw en onze veiligheid, ook buiten het
schoolterrein 1,5m. afstand te bewaren.
Ventilatie in schoolgebouwen in verband met Corona
In de bijlage vindt u een brief met informatie over ventilatie in onze school.

Info-avond
Op onze jaarkalender staat voor volgende week woensdag 2 september de jaarlijkse
info-avond gepland. Omdat wij u nog niet in de school kunnen ontvangen, gaat deze avond
niet door. Wij zijn op dit moment een digitale versie aan het voorbereiden en verwachten die
medio september met u te kunnen delen.
Schoolreisje
Vorig schooljaar kon ons schoolreisje helaas niet doorgaan. Ook op
dit moment vinden wij het vervoer in een bus, ook al is het wel
toegestaan, met zoveel leerlingen en begeleiders te risicovol. Wij
denken na over een alternatief in de buurt, zodat we niet in de bus
hoeven. Wij houden u op de hoogte.
Medicijnen
Wij worden op school regelmatig geconfronteerd met leerlingen
die klagen over pijn zoals hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn ten gevolge van een insectenbeet.
Meestal is deze pijn met eenvoudige middelen te verhelpen.
Ook krijgen we steeds vaker het verzoek van ouders(s)/verzorger(s) om hun kinderen de door
een arts voorgeschreven medicijnen toe te dienen. Kinderen krijgen soms medicijnen of
andere middelen voorgeschreven die zij een aantal maal per dag moeten gebruiken, dus ook
tijdens schooluren. Te denken valt bijvoorbeeld aan pufjes voor astma, antibiotica of zetpillen
bij toevallen. Ouders vragen ons dan of een leraar deze middelen wil verstrekken. In deze
situatie is de toestemming van de ouders noodzakelijk en zullen wij u dan ook vragen een
toestemmingsformulier in te vullen en te ondertekenen.
Plastic Circle
Pas 4 dagen bezig en al bijna één tegel gespaard !
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