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Algemeen
Beste ouder of verzorger. De eerste weken zijn
alweer voorbij. Nog altijd in Coronastijl, maar
gelukkig is daar in de groep weinig van te merken.
Alle klassen hebben les gehad, en dat houden we
graag zo. Onwennig is en blijft het beperkte
oudercontact. We hopen dat veel ouders toch
kunnen deelnemen aan de startgesprekken a.s.
maandag. Dan is er dus geen school. Ook op Prinsjes
dag is er geen school.

Kalender 2020-2021

Extra ondersteuning
In groep 8 is er tot het einde van het kalenderjaar
extra ondersteuning van een bekwame student. Even
wat meer aandacht voor kinderen die dat goed
kunnen gebruiken.
Vanaf oktober hopen we voor de overige groepen
ook extra begeleiding te hebben. T.z.t. hoort u hier
meer over.

Leerkracht in Coronatijd

Studiedagen nog onder klein voorbehoud

14 september - Startgesprekken, geen lessen
15 september - Prinsjesdag, geen school
5 oktober
- Schoolfotograaf
8 oktober
- Studiedag, geen lessen
19 okt – 23 okt - Herfstvakantie
17, 19 nov
- Oudergesprekken
27 november - Studiedag, geen lessen
4 december
- Sinterklaas, middag vrij
18 december - Middag vrij
19 dec – 2 jan - Kerstvakantie
8 feb
- Studiedag, geen lessen
22 feb – 26 feb - Voorjaarsvakantie
9, 11 mrt
- Oudergesprekken
1 april
- Studiedag, geen lessen
2 apr – 5 apr - Pasen
26 apr – 7 mei - Meivakantie
13 – 14 mei
- Hemelvaart
24 mei
- Pinksteren
19 juli – 27 aug - Zomervakantie

U hoort vast ook de berichten over scholen die
tijdelijk sluiten of van klassen die thuis moeten
blijven. Probleem is dat leerkrachten met
verkoudheidsverschijnselen niet mogen werken.
Vervolgens moeten zij lang wachten op een test en
ook op de uitslag. We hebben dit afgelopen twee
weken al een paar keer meegemaakt. Gelukkig
hebben we de groepen tot nu toe steeds kunnen
bemensen. Maar spannend is het wel.
Om privacy redenen zullen wij bij afwezigheid van de
leerkracht dit altijd als ziek bestempelen.

Privacy instellingen via Parro
Parro is gekoppeld aan ons administratiesysteem
Parnassys. Sinds dit jaar is het mogelijk om zelf de
privacy-instellingen mbt tot beeldmateriaal aan te
passen via Parro. Deze instellingen staan nu volgens
uw opgaven van vorig jaar.
 Ga naar het vierde tabblad 'Instellingen'.
 Tik op Privacy-voorkeuren.
 Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de
stipjes op het potloodje er achter. Dan verschijnt
onderstaand beeld.

Coronaprotocol De Vuurtoren
Er zijn weinig veranderingen in de regelgeving rond
Corona.
Er is wel een zekere verruiming van uitjes buiten
school. Dat is toegestaan, daar waar er voldoende
duidelijk is dat er afstand gehouden kan worden op
de locatie. Dat geldt ook voor eventuele begeleiders,
waarbij het toegang tot de school nog niet kan.
Het is overigens fijn te merken dat ouders de
ziekteverschijnselen van hun kind serieus nemen.

Wijzer naar de toekomst

https://support.parro.com/hc/nl/articles/3600054410
71-Parro-in-actie-Privacyvoorkeuren-registeren-door-ouders
Het spreekt voor zich dat we alleen
leuke en fatsoenlijke foto’s gebruiken
voor nieuwsbrief, website en parro.
Voor deelname aan een extern onderzoek, zullen wij
altijd apart toestemming vragen.

Ventilatie..
Bericht van bestuur SCOH
Beste ouders en/of verzorgers,
De
eerste
weken
na
de
zomervakantie zijn alweer achter de rug. Dankzij de
inzet van alle leerkrachten en de directies van de
scholen kon het onderwijs op alle scholen van SCOH
weer opgestart worden. Helaas is het Coronavirus er
nog steeds. Met deze brief informeren wij u daarom
over een aantal zaken die daarmee samenhangen.
Personeel
SCOH heeft nog steeds te maken met een
lerarentekort. Daardoor kunnen we niet altijd
garanderen dat een zieke leerkracht vervangen wordt,
waardoor er soms noodmaatregelen nodig zijn. Als dat
het geval is, wordt u natuurlijk geïnformeerd door de
schooldirectie.
We hopen op uw begrip en medewerking, net als voor
de zomervakantie.
Coronamaatregelen blijven ongewijzigd
Voor de zomervakantie leek het erop dat er een
versoepeling van de Coronamaatregelen zou komen.
Helaas liep het aantal besmettingen weer op waardoor
de maatregelen van voor de zomervakantie, ook nu
blijven bestaan.
Luchtkwaliteit en ventilatie
De afgelopen periode is veel te doen geweest over de
luchtkwaliteit in de scholen, en de mogelijkheid voor
een goede ventilatie in de school. SCOH ziet er op toe
dat alle scholen voldoen aan het voorgeschreven
bouwbesluit. Dat was zo en dat blijft zo.
In september worden de installaties van alle bij SCOH
aangesloten scholen onderzocht. Deze controle wordt
uitgevoerd door een onafhankelijk adviseur. De
onafhankelijk adviseur zal controleren of de installaties
van de scholen naar behoren werken. Leidraad bij deze
controle is de “Handreiking coronavirus en het gebruik
van ventilatie, verwarming en koeling op scholen voor
funderend onderwijs”. Deze leidraad is opgesteld door
de PO Raad, op basis van de adviezen van de
Rijksoverheid en het RIVM.
Eind september levert de adviseur bij het bestuur een
overzicht aan van de stand van zaken van de ventilatie
op de scholen van SCOH. Op basis van de resultaten
van het onderzoek wordt per school bekeken wat de
aandachtspunten zijn, en welke aanpak nodig is. De
resultaten van het onderzoek worden ook gedeeld met

het personeel van de scholen en met de
medezeggenschapsraden van de scholen.
Landelijk is afgesproken dat alle scholen uiterlijk 1
oktober de resultaten van het onderzoek aan de
Rijksoverheid opleveren.
We zetten ons maximaal in om het onderwijs zo veilig
mogelijk te organiseren voor uw kinderen, ons
personeel en voor u. Natuurlijk begrijpen we ook dat er
veel vragen leven. Daarmee kunt u het beste terecht bij
de directie van uw school.
Met vriendelijk groet, Gerard van Drielen, Joke Snippe,
College van Bestuur SCOH

Spaanse les

Informatiebericht

VOOR KINDEREN VAN ALLE LEEFTIJDEN
¿Hablas Español? Hoe leuk is het als jouw kind in de
zomervakantie een beetje Spaans kan spreken met
Spaanse (vakantie)vriendjes en familie? Na het volgen
van deze cursus kan jouw kind een gesprekje in het
Spaans voeren!
De cursus Spaans is er voor kinderen vanaf groep 1,
zeker groep 5, 6 en 7 die wat extra uitdaging kunnen
gebruiken, of die zich willen voorbereiden op de
middelbare school.
De Spaanse les word gegeven door een ‘nativespeaker’; iemand van wie Spaans de moedertaal is. Zo
leert je kind direct de juiste uitspraak. De leerstof is
opgebouwd rondom dagelijkse thema’s zoals groeten,
de kalender, de weg vragen, eten, familie en reizen.
Als kinderen iets onthouden, zijn het wel kinderliedjes.
Samen Spaanse liedjes zingen is dus ook een manier
om Spaans te leren aan kinderen. Op deze manier
kunnen kinderen het Spaans het best leren én
onthouden.
De cursus bestaat uit 5 niveaus één les per week. (van
ongeveer 45 minuten per les). De kosten hiervoor
bedragen 35 euro voor 4 lessen.
Wilt u nog privé les? Dat is het mogelijk.
Beleef het avontuur, doe de proefles.
Direct inschrijven voor Spaans
Voor meer informatie en inschrijvingen kunt u contact
opnemen met: Claudia. 06 12 71 89 71
Spaanseles@hotmail.nl
Lever onderstaande strookje in bij je juf of meester in.
------------------------------------------------------------------------ Inschrijven: Gegevens kind. o Meisje o Jongen
Voornaam ___________________________________
Achternaam _________________________________
Geboortedatum ______________________________
E-mailadres __________________________________
Telefoonnummer (ouders) ______________________

