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Start

Informatieavond

De eerste schoolweek zit er inmiddels
op! Kinderen hebben kennis gemaakt
met hun nieuwe juf of meneer en de
eerste lessen zijn gedaan. Het blijft toch
altijd weer een speciaal moment om na
een lange vakantie op school te komen.
Is deze juf of meneer ook aardig en is
het moeilijk in de nieuwe groep? Kortom
het begin van het nieuwe schooljaar
hebben wij al achter de rug en voelt al
meer vertrouwd dan die allereerste
maandag.

Het is niet verantwoord om in deze tijd
een informatieavond te organiseren
zoals u de afgelopen jaren van ons
gewend was. Daarom is er gezocht naar
een passend alternatief. De leerkrachten
verzorgen een digitaal aanbod dat u via
schoudercom krijgt toegestuurd.
Nieuwe ouders van kinderen die in de
coronatijd zijn ingestroomd, krijgen een
uitnodiging van de leerkracht voor een
informatieavond in een kleine setting.

Oproep

Luizencontrole

De MR heeft n.a.v. het herstarten van
de scholen in juni een enquête
gehouden onder alle ouders. De
uitkomst hiervan is besproken in een
MR-vergadering en heeft ons inzicht
gegeven in hoe u als ouder het
thuiswerk, afstemming met de BSO, het
digitale aanbod en het tweedaagse
rooster e.d. heeft ervaren.
Daarbij is ook naar voren gekomen dat
het afsluiten van de straat, op het
moment dat de school begint of uitgaat,
door velen als zeer positief wordt
ervaren. Deze maatregel komt de
verkeersveiligheid ten goede en daarom
willen wij dit ook in de toekomst
voortzetten.
Hierbij doe ik een oproep aan de
ouders, die hebben aangegeven bereid
te zijn om bij de poort of aan de straat te
staan, om aan te geven op welke dagen
en tijden zij dit voor ons willen gaan
doen. Ik begrijp dat het vastleggen voor
een geheel schooljaar misschien een
drempel zou kunnen zijn. Er valt altijd te
overleggen over de periode waarvoor u
zich beschikbaar stelt om deze taak van
ons over te nemen.
U meldt zich aan door een berichtje te
sturen naar info@pollenhof.nl
Vermeld daarbij de dag/ dagen en
tijdstip (8.30 uur, 12.00 uur 13.00 uur
en 15.30 uur) waarop u structureel kunt
helpen.

Omdat ouders onder schooltijd niet op
het plein of in het gebouw mogen
komen, is het niet mogelijk om de
luizencontrole te organiseren. Wij willen
u vragen thuis alert te zijn en bij het
constateren van hoofdluis, dit door te
geven via schoudercom. Wij zullen de
andere ouders hiervan op de hoogte te
stellen zodat zij hun kind extra kunnen
controleren.

Klassenouder
Al enkele jaren werken wij met
klassenouders. Zij vormen een
belangrijke schakel tussen
groepsleerkracht en ouders/verzorgers
bij zaken van organisatorische aard. Zo
regelen zij dat er ouders zijn die de
gemeenschappelijke ruimte versieren,
zorgen zij voor voldoende ouders die
kunnen rijden wanneer wij een uitje
hebben en zoeken ouders met talent om
ons te ondersteunen met de
creamiddag.
Ook nu uw rol beperkt zal zijn, doen wij
een oproep voor klassenouders.
Belangstellenden kunnen zich voor 4
september aanmelden bij de leerkracht
van hun kind. Wanneer iedere groep
voorzien is, wordt u in de volgende
nieuwsbrief op de hoogte gesteld van
onze nieuwe klassenouders en zullen zij
zich op onze website aan u voorstellen.
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AVG

Studiedagen

Bij het aanmelden van uw kind heeft u
ook een toestemmingsverklaring
ingevuld, waarbij het gaat om het maken
van foto’s of beeldmateriaal van
leerlingen tijdens schoolactiviteiten.
Door de privacywet is de school
verplicht jaarlijks de ouders/verzorgers
er op te wijzen dat deze
toestemmingsverklaring ten allen tijden
aangepast kan worden. U mag dus
terugkomen op het door u genomen
besluit. U dient dan een nieuw formulier
in te vullen, welke u kunt vinden op onze
website onder downloads en te
versturen naar info@pollenhof.nl

Toen de schoolgids werd gedrukt waren
onze studiedagen nog niet bekend.
Daarom ontbreken die in het
jaaroverzicht. Noteert u in uw agenda de
volgende dagen waarop de kinderen vrij
zijn en wij studiedag hebben?
Woensdag 23 september en vrijdag 26
maart.

