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Scholen open
Was u ook zo blij met het nieuws dat scholen, voor het basisonderwijs in ieder geval, weer
mochten starten na de kerstvakantie? Wij allemaal wel. Laten we hopen dat dit zo kan
blijven.
In principe gelden er nog dezelfde maatregelen als voor de vakantie. Dat kan betekenen dat
groepen, waar meer dan twee leerlingen binnen 7 dagen besmet blijken met het coronavirus,
in quarantaine zullen moeten. Dit gebeurt altijd na na overleg met een GGD-covid arts.
Mondkapjes
Het advies is dat leerlingen van groep 6 t/m 8 een mondkapje dragen als de 1,5m. op de
gangen niet nageleefd kan worden.
Contact ouders/leerkracht
Helaas is ook de regel nog van kracht dat ouders niet in school komen. Mocht u iets met de
leerkracht willen bespreken, dan kunt een afspraak maken via de telefoon of de Parro-app. U
kunt met de leerkracht afstemmen of u dit gesprek via Teams doet of toch liever op school.
Op school zullen de gesprekken dan altijd na schooltijd plaatsvinden met in achtneming van
de geldende maatregelen (triage, mondkapje, 1,5m afstand).
Wij vinden het belangrijk om contact met u te houden. Schroom dus niet om de leerkracht te
benaderen mocht u iets willen bespreken. Wij zullen u ook zeker uitnodigen voor een
gesprek mocht hier aanleiding voor zijn. Verder houden wij u zoveel mogelijk op de hoogte
van de dagelijkse gang van zaken via de (goeps) Parro-berichten.
Leerling/ouder-enquête
Voor de vervroegde kerstvakantie waren wij begonnen met het afnemen van een Ouderenquête. Nog niet iedereen heeft deze ingevuld. Daarom wordt het onderzoek opnieuw
opengezet tot de voorjaarsvakantie. U ontvangt 19 januari via de mail een uitnodiging (met
een link en unieke code). De mail is afkomstig van team@mijnonderzoekcentrum.nl.
Het kan zijn dat u al heeft deelgenomen en tóch een uitnodiging krijgt!
In de uitnodigingsmail staat uitgelegd hoe dit kan. Het heeft te maken met een
softwarecrash, waardoor enkele ingevulde onderzoeken niet goed zijn verwerkt. Geldt dit ook
voor u? Zou u dan alstublieft het onderzoek alsnog weer willen invullen? Alvast heel hartelijk
dank.
Uw ingevulde onderzoek levert de school iets op!
Allereerst krijgen wij in beeld hoe u de kwaliteit van de school ervaart. Dat helpt ons om het
goede te bewaren. En aandacht te geven aan wat beter kan. Maar daarnaast levert het uw
kind ook nog iets op! Het team van MijnOnderzoekcentrum vindt het heel vervelend dat het
mis ging. Daarom geven zij een extraatje. Als minimaal 10 % van onze ouders het onderzoek
nu invult, krijgen de kinderen buitenspelmateriaal voor in de pauze. Dus kom in beweging en
doe mee. Dan krijgen wij ook weer inspiratie voor het bewegen buiten!

Krijgt u geen uitnodiging (maar verwacht u die wel)?
De eerste tip: controleer of de mail in de spam is terechtgekomen. Een tweede tip is om
‘team@mijnonderzoekcentrum.nl’ als veilige afzender aan te merken. Hoe dit moet, hangt af
van uw e-mailprogramma.
Als u geen mail ontvangt, zou u dat dan willen melden? U kunt dit doen door mij een bericht
te sturen via C.vandermeulen@aves.nl. Ik zorg dan dat u een nieuwe uitnodiging krijgt.
Afwezig
De komende periode ben ik veelvuldig afwezig. Enerzijds door vergaderingen en scholing,
anderzijds door een periode van verlof .
In de week van 24 tot en met 28 januari ben ik de gehele week afwezig. Voor dringende en
spoedeisende zaken kunt u contact opnemen met Mary Sloot. Mary heeft een groep en is het
best te bereiken voor 8.30 uur of na 14.30 uur. Vriendelijk verzoek om dan ook rond deze
tijdstippen uw vraag aan haar voor te leggen.
Bij echte nood/ spoed belt u natuurlijk gewoon op het moment dat het nodig is.
C. van der Meulen.

