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Social Schools 
Op dit moment hebben 98% van al onze 
kinderen een connectie met tenminste 1 van 
beide ouders. 
Indien u onverhoopt geen uitnodiging heeft 
ontvangen, wilt u dit dan laten weten via 
rpostel@skolo.nl  
Indien u wel een uitnodiging heeft ontvangen, 
maar zich nog niet heeft aangemeld, wilt u 
zich dan s.v.p. zo spoedig mogelijk 
aanmelden? 

Via Social Schools kunt u uw kind(eren) ook 
afmelden bij o.a. ziekte, doktersbezoek. Deze 
tool wordt al door ouders gebruikt. We 
hebben nu ook de absentiemelding 
“Coronagerelateerde klachten” toegevoegd. 

Wilt u in Social Schools aan te geven wat uw 
beeldgebruikvoorkeuren zijn. Dit is voor ons 
belangrijk om te weten i.v.m. plaatsing van 
foto’s in verschillende media. 
Er kunnen altijd goede redenen bestaan om 
foto’s van uw kinderen niet te willen 
publiceren, maar een goede afweging is hierbij 
wel belangrijk. Als er bijvoorbeeld GEEN 
toestemming is om foto’s op Social Schools of 
op de schoolwebsite te plaatsen, kan dit 
betekenen dat uw kind NIET op de groepsfoto 
of niet bij activiteiten in beeld komt. 
U kunt ervan op aan dat we als school heel 
zorgvuldig omgaan met de keuze van 
beeldmateriaal wat wordt gepubliceerd. 

Studiedag 
Met het team hebben we samen, onder 
leiding van een onderwijsdeskundige, gekeken 
naar mogelijkheden om ons onderwijs 
kwalitatief te verbeteren. We hebben ons 

hierbij vooral geconcentreerd op de wijze van 
instructie geven aan onze kinderen. Het was 
een goede zinvolle praktische dag. 
 

Inloopochtend 

In verband met de geldende 
coronamaatregelen gaat de inloopochtend op 
dinsdag 6 oktober NIET door. 

Nieuwe Chromebooks 
U heeft het vast al wel via uw kind gehoord. 
Vandaag hebben we voor het eerst de nieuwe 
chromebooks in gebruik genomen. Het was 
eerst nog wel even wennen met de nieuwe 
inlognamen en wachtwoorden en het is ook 
nog niet bij alle kinderen gelukt, maar 
uiteindelijk gaat iedereen hier lekker mee aan 
het werk. Over het gebruik hiervan zullen we u 
binnenkort uitgebreider informeren. 

Corona 
Het virus blijft ons in zijn greep houden. We 
moeten nog steeds voorzichtig zijn en voor 
zowel kinderen als leerkrachten geldt: “Blijf 
thuis bij klachten”.  Indien kinderen klachten 
hebben moeten ze thuis blijven tot ze 24 uur 
lang klachtenvrij zijn of tot een test een 
negatieve uitslag geeft. Voor leerkrachten 
geldt precies dezelfde regel. We zullen u niet 
berichten over iedereen die klachten heeft, 
maar zodra één of meerdere personen positief 
worden getest, brengen we u natuurlijk 
meteen op de hoogte en nemen we de nodige 
maatregelen. 

Voor het geval uw kind noodgedwongen 
meerdere dagen thuis zit, beraden we ons er 
momenteel over of en op welke wijze we zorg 
dragen voor het huiswerk. 
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De kalender van september en oktober 
(De meest recente kalender is in te zien op Social Schools) 
 
 
Dinsdag 1 september     Postdag 
Dinsdag 1 september    OR-vergadering 
In week 37  Startgesprekken  
Woensdag 16 september   Oud papier 
 
 
 
Dinsdag 6 oktober  Postdag 
  OR vergadering 
Woensdag 7 oktober  SKOLO studiedag (alle kinderen vrij) 
Vrijdag 9 oktober  Voorleeswedstrijd 
12-10 t/m 16-10  Herfstvakantie 
Woensdag 21 oktober  Hoofdluiscontrole 
  Oud papier 
Maandag 26 oktober  MR vergadering 
Dinsdag 27 oktober  ANWB Streetwise 
 
 
 
Dinsdag 3 november  Postdag 
  OR vergadering 
Woensdag 4 november  Studiedag team (alle kinderen vrij) 
 
         


