Nieuwsbrief 1, 4 september 2020
Beste ouder(s) / verzorger(s),
Afgelopen week hebben het nieuwe schooljaar “afgetrapt”. Hoewel corona nog steeds regeert, merken
we daar binnen de school met de leerlingen weinig van. De leerlingen hoeven geen 1,5 m afstand te
houden in de school of op het schoolplein. Dat voelt goed. Leerkrachten en andere volwassenen
houden wel afstand tot elkaar. Tegelijk met deze nieuwsbrief ontvangen jullie de Jaaragenda 20202021, zowel digitaal als print (in de tas van uw kind). In de 2de bijlage een belangrijk bericht over de
nieuwe communicatie app PARRO, die we binnenkort gaan gebruiken.
We wensen elkaar een goed schooljaar 2020-2021.
Zieke docenten: vervanging nog moeilijker
Leerkrachten met verkoudheidklachten moeten eerste getest worden op het coronavirus. Dat kan
zorgen voor meer lesuitval dan gewoonlijk. Vervangers zijn extra moeilijk te vinden in de huidige
omstandigheden. De kans is groot dat we kinderen moeten verdelen over andere groepen (eerste
dag) of groepen naar huis moeten sturen.
Corona aanpassingen schooljaar 2020-2021
We zijn genoodzaakt het aantal ontmoetingen met jullie te beperken. Daar waar mogelijk, doen we
ons best om elkaar toch fysiek te ontmoeten:
 Geen ouders in de school bij brengen en halen. Houd het bezoek aan de school kort, blijf niet
te lang zwaaien en kom niet op het schoolplein als dat niet echt nodig is. Houd afstand tot
elkaar.
 De informatieavond aan het begin van het schooljaar gaat niet door. We gaan vaak filmen en
delen dat met jullie.
 De startgesprekken willen we wel proberen door te laten gaan, onder strikte voorwaarden. We
plannen de gesprekken vanaf maandag 14 september tot en met 5 oktober. Planning
gebeurt via de PARRO-app (zie onder). We spreiden de afspraken met jullie over de weken,
na schooltijd, zodat er niet te veel ouders tegelijk in de school zijn en we de 1,5 m afstand
kunnen waarborgen. We houden de gesprekken met ouders/verzorgers van de groepen 1 t/m
7 (in de Jaarkalender staat groep 3-7, dit hebben we verruimd.)
 Afname Cito toetsen einde schooljaar zijn verplaatst naar begin oktober. Na de herfstvakantie
sturen we jullie de resultaten en bellen de leerkrachten jullie op als daar aanleiding toe is.
 De controle hoofdluis na elke vakantie vervalt voorlopig. We verzoeken jullie zelf regelmatig
jullie kind te controleren.
Nieuwe ouder communicatie app
Vanaf 1 augustus gebruiken alle scholen van Stichting Fluenta het leerling
administratiesysteem Parnassys. Daarbij horen de volgende applicaties:
1. Schoolkassa voor de facturering van ouderbijdragen schoolreis en
schoolkamp.
2. Oudergesprekken worden gepland via PARRO.
3. Parro = oudercommunicatie app. We gebruiken dus niet meer de app “Klasbord”, maar
stappen over op deze Parro app.
Doe je met ons mee? Binnenkort ontvang je van Parro een e-mail zodat jij ook Parro kan gebruiken.
Deze app geeft ons veel voordelen.

Altijd op de hoogte
Het wordt voor mij makkelijk om jou op de hoogte te houden. Mijn berichten komen
direct aan én kun je - in tegenstelling tot briefjes - niet kwijtraken!
Bekijk de leukste momenten van je kind
Ik kan (bijvoorbeeld) tijdens het schoolreisje heel eenvoudig de leukste foto’s met je
delen. Geniet mee met de leukste avonturen van je kind.
Direct contact met onze school
Ik heb hiermee één plek in handen om met jou (privé) en met alle andere ouders te
communiceren. Wij kunnen via Parro direct contact hebben.
Veilig & privé
Foto’s worden veilig gedeeld binnen onze eigen schoolomgeving. Via Parro kun je
aangeven waar foto’s van jouw kind gedeeld mogen worden.
Om goed gebruik te kunnen maken hiervan is het belangrijk dat jullie:
a. De activatiebrief goed lezen die hierover gaat (zie bijlage).
b. De app downloaden uit de Apple store of Google playstore. De app is gratis.
c. Het is niet verplicht natuurlijk, maar alle communicatie verloopt binnenkort via
deze handige app. We rekenen op jullie medewerking.
De nieuwe schoolgids 2020-2021
De nieuwe schoolgids staat online op www.wereldwijshouten.nl
Overige nieuws
 Schoolplein rookvrij: met ingang van 1 augustus zijn alle schoolpleinen in Nederland wettelijk
rookvrij.
 Rectificatie: in de vroege nieuwsbrief stond 2 data verkeerd. De
studiedagen eind september staan nu wel correct bij de agenda
aan het eind van deze nieuwsbrief.
 De tomaten hingen vorige week klaar om geplukt te worden.
Helaas hebben vandalen de tomaten geplukt en her en der op het
plein gegooid. We hebben melding gedaan bij de politie.
 In verband met de AVG (algemene verordening
gegevensbescherming) mag de school niet meer gegevens vragen
dan nodig is en zorgt de school ervoor dat de gegevens niet
zomaar inzichtelijk zijn voor onbevoegden. U heeft expliciet
toestemming gegeven voor het gebruik van specifieke doeleinden
(nieuwsbrief, website, social media en schoolgids). Deze
toestemming kan altijd ingetrokken of gewijzigd worden.
Indien u dit wilt wijzigen of intrekken, stuurt u dan een mail naar
infowereldwijs@fluenta.nl.
 Vakleerkrachten gymnastiek: we zijn erg blij dat we kunnen melden
dat alle groepen tenminste 1 uur bewegingsonderwijs krijgen van
een vakdocent:
o Groep 1/2A en 1/2B op woensdag Simone Rengeling, afgestudeerd.
o Groep 2/3 tot en met groep 6 op woensdag Mignon Vughs
o Groep 7 en 8 op donderdag Dario Cecchi
We vinden goed leren bewegen ontzettend belangrijk en kiezen hier bewust voor.
 Groep 5 kreeg vandaag 32 spiksplinternieuwe nieuwe Chromebooks. Na gebruik gaan ze
veilig de kluis in.

Agenda 2020-2021
September
4
Nieuwsbrief 1 verschijnt + Jaarinfo 2020-2021
14-16 Hapskamp groep 8
17
Startgesprekken groep 1-7, indien mogelijk
22
Startgesprekken groep 1-7, indien mogelijk
24
Nieuwsbrief 2
25
Studiedag schoolteam, leerlingen vrijaf
28
Studiedag schoolteam, leerlingen vrijaf
30
Start Kinderboekenweek
Oktober
5
Dag van de leraar
13
Schoolfotograaf
19-25 Herfstvakantie
26
Luizencontrole (indien mogelijk)
30
Nieuwsbrief 3

Fixed mindset of growth mindset?
We leren onze leerlingen dat je mindset van belang is hoe je kunt leren. Door het stellen van de juiste
vragen kun je de mindset beïnvloeden en dus het leren bevorderen.

