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Toestemming plaatsen foto’s op website e.d.
Volgens de wet op de privacy moeten wij ieder schooljaar opnieuw
uw toestemming vragen of wij een foto van uw kind mogen
plaatsen op de klassenpagina, op de website en in de Parro-app
van school.
Nu is bovenschools uitgezocht dat we dit ook via de Parro-app
mogen doen. Veel makkelijker en sneller voor u én voor ons een
mooie gelegenheid om te bekijken of deze app nu bij iedereen
goed werkt.
Dus aan u de vraag: wilt u de leerkracht een app sturen over wel
of geen toestemming m.b.t. het plaatsen van een foto?
NB: wij plaatsen op de sociale media nooit foto’s waarop uw kind
alleen te zien is. Mocht dit een keer wel aan de orde zijn dan
nemen we altijd eerst contact met u op.

Corona
Vorige week hebt u allemaal een mail ontvangen met daarin een
link van een handige website wanneer u uw kind thuis moet
houden.
Bij deze Nieuwsroos zit ook een handig document hiervoor.
Onderling hebben wij ook besproken wat we moeten doen mocht
een leerkracht verkouden zijn en in afwachting van een Corona test
in quarantaine moeten. De verwachting is dat de invalpool tegen
de herfstvakantie leeg zal zijn.

Ons streven is dat er geen enkele groep naar huis gestuurd zal
moeten worden. Gelukkig krijgen onderwijsgevenden nu ook
voorrang bij testen. (op scholen in de regio heeft de wachttijd al
lege klassen opgeleverd).
Wij zullen een groep de eerste dag zo goed mogelijk opvangen,
daarna zijn veel part-time collega’s bereid extra te komen werken.
Hoe het gaat lopen weten we natuurlijk nooit, houdt u daarom uw
Parro-app goed in de gaten!
Het blijft nog steeds goed om alle voorschriften vanuit het RIVM op
te volgen.(Worden er ook minder mensen verkouden!)
Mocht een hele groep in quarantaine moeten, dan gaan we voor
die groep weer werken zoals tijdens het thuisonderwijs.
Mocht een enkele leerling in quarantaine moeten (en niet ziek) dan
bespreekt de leerkracht met de ouders hoe we dit zo goed mogelijk
kunnen oplossen. We denken dan aan bijvoorbeeld een
rechtstreekse verbinding met de klas via Teams. De leerling kan
altijd een device van school lenen mocht dit nodig zijn.
We streven er steeds naar het onderwijs zoveel mogelijk door te
laten gaan!

Informatieavonden
Zoals eerder vermeld gaan we dit schooljaar de informatieavonden
in september anders organiseren.
Hoe gaat het nu verlopen:
•U krijgt maandag 21, uiterlijk dinsdag 22 september de
presentatie van de groep van uw kind. Daar staat alle informatie in,
die u anders zou krijgen op een gewone informatieavond. Omdat
het in sommige gevallen om veel informatie gaat, is het ook
mogelijk dat er later in Parro of in de nieuwsbrief, aanvullende
informatie volgt.
•De informatie gaat over allerlei algemene zaken over de groep.
Alle andere vragen, bijv. over uw kind, kunt u beter op een andere
moment stellen.
.
U kunt u ook uw vraag naar de leerkracht mailen. Er wordt naar
gestreefd binnen een week antwoord te geven. De mailadressen
zijn :
elsfennema@rozengaardsweide.nl
mariekearentz@rozengaardsweide.nl
etienneoosterhoff@rozengaardsweide.nl

martijnlansink@rozengaardsweide.nl
josienkempers@rozengaardsweide.nl
biancabuscher@rozengaardsweide.nl

Boeken ruilen of meenemen voor €0,50
In onze boeken ruilkast in de hal staan veel boeken die inmiddels
zijn afgeschreven.
Kinderen kunnen deze boeken ruilen voor een boek van thuis (niet
ouder dan 15 jaar) of kopen voor €0,50 te betalen aan de
leerkracht.
Van dit geld kopen de moeders van de bieb weer nieuwe boeken!

Verjaardag
Onderstaande leerlingen zijn komende weken jarig:
15/9: Eline Veenink (gr 8)
17/9: Stacy Helms (gr 4)
19/9: Bo Kraassenberg (gr 4)
Allemaal alvast van harte gefeliciteerd!

Welkom op school

Tijn Lassche zit vanaf vandaag bij ons op school in groep 1.
Van harte welkom Tijn en een fijne tijd op Rozengaardsweide!

Studiedag 21 september
Maandag 21 september a.s. hebben alle leerlingen vrij.
Het hele team van Rozengaardsweide heeft deze dag een
studiedag.
We gaan in de ochtend werken aan het thema van de komende
weken: En toen (Kinderboekenweek) gecombineerd met het thema
van Go!: Leonardo da Vinci. De nadruk zal komen te liggen op
onderwerpen uit de geschiedenis.

Agenda
17 september: MR vergadering 20.00 uur
21 september: Studiedag Go! Alle leerlingen vrij
23 september: kraanwaterdag
28 september: Nieuwsroos 3
30 september: Start Kinderboekenweek ‘En Toen’.

Bijlagen: 2

- Vragenlijst en Beslisboom bij ‘Help mijn kind is neusverkouden’.

- Junior Energiecoach
Dit najaar kunnen 250 Achterhoekse gezinnen op kosten van de gemeente meedoen aan dit spel om erachter te komen hoe je
thuis op een zo leuk en makkelijk mogelijke manier energie bespaart. Zie hiervoor de aparte bijlage bij deze Nieuwsroos. De
flyers zijn nog niet binnen maar worden uitgedeeld aan de groepen 4 t/m 8.
Junior Energiecoach is een interactief online spel waaraan kinderen thuis met de ouders/verzorgers kunnen deelnemen. Vijf
weken lang gaan jullie binnen het gezin praktisch en spelenderwijs aan de slag met weekopdrachten, weetjes, spellen en
experimenten over energie. De kinderen (7-12 jaar) fungeren hierbij als ‘motor’ voor energiebesparing. Doel van het spel is
een schoner milieu door minder energieverbruik en een vollere portemonnee doordat u gaat besparen op uw
energierekening. Het programma van ‘Junior Energiecoach’ start op 3 oktober en duurt 5 weken.
Voor meer informatie en aanmelding kunt u een kijkje nemen op de website van Junior Energiecoach
(www.juniorenergiecoach.nl).

