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Doelpuntjes…

jaargang 25 nr. 1

De start van het schooljaar
Het schooljaar is alweer twee weken oud en we raken al behoorlijk gewend aan onze nieuwe school.
Uiteraard hebben we in de eerste weken al wat aanpassingen moeten doen. Maar we zijn zeker niet
ontevreden over het schoolgebouw waar we een jaar mogen vertoeven. Ondertussen zijn de
sloopwerkzaamheden van het oude schoolgebouw ook van start gegaan.
De kennismakingsgesprekken die we normaal gesproken in het begin van het schooljaar voeren, komen
i.v.m. coronamaatregelen te vervallen. Hoe we de oudercontacten dit schooljaar vorm willen gaan geven,
laten we u vandaag in een apart SocialSchools bericht weten.
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Aandacht voor drukte rondom school bij het brengen en halen
In de eerste twee weken hebben we ook gezien dat de breng- en haalmomenten voor drukte rondom de
school zorgen, waarbij het lastig wordt om 1,5 meter afstand te houden.
We willen uitdrukkelijk vragen om medewerking te verlenen aan onderstaande punten:
(bespreek dit a.u.b. ook met anderen die uw kinderen naar school brengen/ halen)
- Laat de auto zoveel mogelijk thuis of maak gebruik van een van de parkeerplaatsen die misschien iets
verder weg liggen, maar alleen zo krijgen we de drukte wat auto’s betreft ingeperkt.
- De parkeerhaven aan de Kurversweg, wordt een kiss+ride strook op ma t/m vr van 8.10u. -8.30u.
Dit betekent dat u uw kinderen uit laat stappen en weer verder rijdt. U mag de auto niet verlaten.

-

-

-

Binnenkort wordt het bord door de gemeente geplaatst. Uw kinderen kunnen dan via het voetpad de
school bereiken. Niet over de weg lopen a.u.b.
Bij het ophalen van de kleuters bij
het beachvolleybalveld, kunt u via
een pas aangelegd paadje een
rondje lopen, zodat er beter 1,5
meter afstand gehouden kan
worden. We doen een beroep op
ieders verantwoordelijkheid om 1,5
meter afstand tot elkaar te
bewaren.

De verkeersbrigadiers aan de Kerkstraat hebben het een stuk rustiger dan voorheen, ook deze ingang
(ook al is het misschien een beetje verder) is een veilige en rustige route om uw kinderen naar school
te brengen of zelfstandig te laten gaan. U kunt de auto achter d’n Binger parkeren, waar het ook erg
rustig is. Verkeersbrigadiers mogen wettelijk alleen bij een oversteekplaats het verkeer regelen.
Verkeersbrigadiers aan de Kurversweg is dus helaas geen optie.
Rondom school is gras ingezaaid. In oktober mag hier over gelopen worden en dan hebben we ook
weer iets meer ruimte.
Wijs uw kinderen op het netjes parkeren van de fietsen. Parkeer alleen waar plek is. Zo voorkomen
we onnodige schade aan de fietsen. Het is gebleken dat we voldoende fietsenstalling beschikbaar
hebben. Voor de blauwe deuren, nooduitgangen van de sporthal, mogen geen fietsen geplaatst
worden.
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Neem zelf de verantwoordelijkheid om een verstandige schoolroute te kiezen en het liefst te
voet/fiets naar school komen. Samen moeten we zorgen voor een veilige schoolomgeving! En
wanneer de schoolomgeving veilig is, kunnen kinderen ook eerder zelfstandig naar school komen en zal
de drukte rondom school ook afnemen.

Toestemming gebruik beeldmateriaal
Met ingang van 25 mei 2018 ging er een nieuwe Europese wet op privacy in, de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Deze wet heeft gevolgen voor het beleid van bedrijven, software en ook voor
scholen. Hierop hebben wij ons privacybeleid aangepast, zo ook op het gebruik van beeldmateriaal.
Op onze school laten wij u met beeldmateriaal (vooral foto’s en soms video’s) zien waar we mee bezig zijn.
Opnames worden gemaakt bijvoorbeeld gemaakt tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen. Ook uw kind
kan op dit beeldmateriaal te zien zijn.
Vanuit de wetgeving zijn wij verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal
van uw kind.
U mag natuurlijk altijd de door u gegeven toestemming
intrekken of op een later moment alsnog toestemming geven.
Zonder toestemming zal er geen beeldmateriaal van uw kind
gebruikt en gedeeld worden.
Let op:

Wij vragen u daarom om vóór 14 september aan ons
kenbaar te maken waar u wel/geen toestemming voor
geeft. Dit kan heel makkelijk door dit aan te geven binnen
Social Schools.
U gaat naar ‘mijn kinderen’. Wanneer u op de naam van
uw kind klikt ziet u bovenin beeldgebruikvoorkeuren. U
geeft per kind per item aan waar u wel/geen
toestemming voor geeft.

Kinderboekenweek: En toen?
Van woensdag 30 september t/m zondag 11 oktober is het
Kinderboekenweek. Op Den Doelhof maken we er een
kinderboekenmaand van, de hele maand oktober komt in het
teken van boeken te staan.
Dit jaar is het thema: En toen?
We zullen terug gaan in de tijd. Hiervoor hebben we geen
tijdmachine nodig, we gaan op verkenning door het lezen van
boeken! Boeken brengen geschiedenis tot leven, waardoor de
wereld van vroeger tastbaar wordt. Duik in de wereld van de
ridders, het oude Egypte, de dino’s of …. Waar reis jij het
liefste naar toe?
Ontdek de wereld van vroeger, in de boeken van nu!
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Spek de Kas
Bij de hoofdingang kunnen kinderen de
vouchers in de daarvoor bestemde bak
deponeren.
Sparen jullie mee?

Hoofdluiscontrole
Voorlopig wordt er op school nog geen hoofdluiscontrole gehouden. We vragen ouders om dit thuis met
enige regelmaat te controleren. Wanneer uw kind hoofdluis of neten heeft, vernemen we dit graag. Indien
nodig verstrekken we informatie naar andere ouders. Ook kunnen wij u in contact brengen met de GGD of
iemand van ons eigen hoofdluisteam wanneer u vragen heeft of twijfelt of uw kind neten of luizen heeft.

30

Studiedag; kinderen vrij

Oktober 2020
boekenmaand

September 2020

Kalender
4
8
19

Werelddierendag
MR vergadering aanvang 19.30 uur
Herfstvakantie t/m 23 oktober

De sloop van het oude gebouw is in volle gang….
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