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Agenda:

September:
20 schoolfotograaf
21 opname promotiefilmpje PWA
22 kinderen vrij ivm studiedag
28 inloopmiddag 16.00-17.30 uur
28 start kinderpostzegelactie

Oktober:
5-14 kinderboekenweek
24 Herfstvakantie

November:
2 groep 8 naar Rijksmuseum

Onderwerpen van deze nieuwsbrief:
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- Intern begeleider
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- Promotiefilmpje
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- Typeles
- Corona



Start schooljaar
De kop is eraf! Alle groepen zijn goed gestart en er zijn vrolijke gezichten te zien, echt
genieten!
Ook de startgesprekken zijn gestart. De laatste gesprekken zullen komende periode
nog gevoerd worden.

Intern begeleider
Cora den Ambtman, onze intern begeleider heeft aangegeven op een andere school
binnen BasisBuren aan de slag te gaan. Zij zal gaan werken op de Regenboog in
Ingen. Wij gaan haar enorm missen!
Cora zal zeker tot de herfstvakantie de taken op de PWA vervullen. Ondertussen
zullen wij op zoek gaan naar een nieuwe intern begeleider. De vacature zal er op zeer
korte termijn uitgaan. Hopelijk vinden we snel een nieuwe intern begeleider voor onze
school.

Schoolfotograaf
Op dinsdag 20 september zal de fotograaf komen. Ook dit jaar worden de foto’s
gemaakt door SchoolfotoRob. Hij zal deze dag individuele en groepsfoto’s maken. Als
het mogelijk is, zullen er ook broertjes en zusjes foto’s gemaakt worden. Mocht dit niet
het geval zijn, dan hoort u van ons wanneer de foto’s wel gemaakt kunnen worden.
Voor de dag zal een planning gemaakt worden wanneer welke groepen en welke
kinderen aan de beurt zijn. Deze planning zal passend zijn bij de organisatie van
school en van de groepen en is daardoor weinig flexibel.
Hopelijk krijgen we weer mooie foto’s!

Promotiefilmpje
Binnen BasisBuren wordt er op elke school een promotiefilmpje gemaakt. In september
zijn wij met de PWA aan de beurt. Samen met de leerlingenraad, OR, MR en het team
willen we een mooi filmpje maken, dat maakt dat onze school goed gepromoot wordt.

In het verleden is u gevraagd of uw kind op beeld (foto, website, enz.) zichtbaar in beeld
mag komen. Hierbij is door ons niet specifiek gevraagd of uw kind zichtbaar mag zijn in
een promotiefilmpje. Daarom onze oproep: Laat aan de leerkracht van uw kind weten
als u niet wil dat uw kind zichtbaar in beeld komt. Wanneer wij niets horen betekent dit
dat uw kind zichtbaar mag zijn in ons promotiefilmpje.

Dus: Laat weten als uw kind NIET in beeld mag komen op het filmpje van school.



Inloopmiddag
Wegens groot succes op herhaling!!!!

Uitnodiging

Inloopmiddag

28 september 2022 van 16.00 tot en met 17.30 uur
Iedereen is uitgenodigd!

Vorig schooljaar hebben wij in plaats van een informatieavond een inloopmiddag
georganiseerd. Deze middag bent u samen met uw kind, opa en oma’s welkom om in
de klas en in de school te komen kijken. Voorafgaand aan deze middag zal er per mail
informatie over de groep met u worden gedeeld. Mochten daar vragen over zijn, dan



kunt u deze tijdens de inloopmiddag aan de leerkracht stellen. Heeft u specifieke vragen
mbt uw kind, maak dan even een afspraak met de leerkracht voor een later moment.
Wij hopen op een grote opkomst!

Typeles
De typeles is na schooltijd en zal op maandag 12 september starten. De lessen worden
verzorgd door Saskia Veltenaar. Komende week zullen er nog folders worden
uitgedeeld.
De lessen zullen starten in de tweede of derde schoolweek van het schooljaar. Voor
meer informatie: www.gewoonjufsaskia.nl

Corona
Corona is helaas het land, de wereld nog niet uit. Ook dit schooljaar wordt er verwacht
dat we te maken krijgen met Covid-19. Om op voorhand al duidelijkheid te scheppen
heeft de regering een lange termijn scenario bedacht wat leidend zal zijn als er weer
een uitbraak van Covid is.

Op schoolniveau is er een draaiboek geschreven rondom de scenario's. Dat betekent dat er al
duidelijk is wat er gedaan gaat worden als een van de kleuren veranderen. Samen met de MR
is dit draaiboek besproken. Zij hebben het draaiboek geaccordeerd.
Het kabinet kan natuurlijk bepalen dat de situatie een andere actie vraagt, dan zal het draaiboek
niet meer van kracht zijn, maar de maatregelen die dan door de regering worden bepaald.

http://www.gewoonjufsaskia.nl/

