-

30 september, opening Kinderboekenweek:
… en toen…
5 oktober, de dag van de leraar
10 oktober- 18 oktober herfstvakantie

Ynformaasje 3.

De M.R. (medezeggenschapsraad) in de
school:

21-9-2020

De Ark, een fijne school:
De Ark, een fijne school waar we:
de afspraken van het ministerie uitvoeren
en waar we ook samen met de MR
afspraken maken. We houden ons zoveel
mogelijk aan al deze afspraken om de sfeer
zo positief mogelijk te houden.

De directeur van de school heeft regelmatig
overleg met de M.R van de school. in de M.R.
zitten drie leerkrachten en drie ouders. De
directeur legt het beleid van de school voor aan
de M.R. leden. In de vergaderingen hebben de
M.R. leden invloed op het beleid. Zo worden
bijvoorbeeld de schoolplanning en de vrije
dagen besproken en goedgekeurd. Ook de
speerpunten die er onderwijskundig aan bod
komen worden besproken (instemming). Soms
adviseert de MR in andere zaken. In
de bijlage worden de leerkrachten en ouders
genoemd die namens leerkrachten en ouders
in de M.R. zitten.

Samen staan we sterk!

(zie H 5.4 van de schoolgids, die kunt u
vinden op de website:
www.arkmakkum.degreiden.nl )
Wist u dat…
* Kinderen hun mobiele telefoon (en dus
ook smartwatch) thuis moeten laten óf bij
de leerkracht in bewaring moeten geven
onder schooltijd. (Ouders zijn zelf
aansprakelijk voor eventuele schade aan
telefoon of smartwatch). Dit is omdat is
gebleken dat de kinderen zich beter kunnen
concentreren zonder deze apparatuur.
Indien noodzakelijk mogen de kinderen
bellen met de schooltelefoon.

(Zie H 2.4.18 Kanjertraining in de
schoolgids)

De vijf Kanjerafspraken:
1. we vertrouwen elkaar,
2. we helpen elkaar,
3. je speelt niet de baas,
4. we lachen elkaar niet uit,
5. je doet niet zielig.
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Wist u dat… (zie H 5.4 van de schoolgids)

Wist u dat… (zie H 5.4 van de schoolgids)

* We op de schooltijden letten. Zorg dat uw kind
op tijd op school aanwezig is.
Een kind dat vaak te laat op school komt, ontvangt
volgens het ministerie te weinig onderwijs. De
directeur is dan verplicht de leerplichtambtenaar in
te schakelen.

* Uw kind gratis lid kan worden van de
bibliotheek?
* Lezen en voorlezen heel belangrijk is!

Wist u dat… (zie H 5.4 van de schoolgids)
* Uitnodigingen, (kerst)kaarten, enz., die
door de kinderen aan elkaar worden
gegeven, alleen op school mogen
worden uitgedeeld als er voor elk kind
een dergelijk kaartje is. Is er maar voor
enkele kinderen een kaartje, dan worden
deze buiten school gegeven. Dit
voorkomt verdrietige gezichten.

Nieuwe corona-afspraken: Voor kinderen
op de kinderopvang of in het basisonderwijs geldt:
•

•

•
•

•

Hartelijke groet,
Greet Stulp
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Heeft het kind verkoudheidsklachten (zoals
loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn), of
bekende hooikoortsklachten, dan mag hij of zij naar
de kinderopvang of naar de basisschool. Het kind
hoeft niet getest te worden op corona. Dit
geldt niet als het kind een nauw contact is van iemand
die corona heeft. Of als het kind bij iemand woont die
koorts heeft of benauwd is. Dan moet hij of zij
thuisblijven.
Heeft het kind andere klachten, die bij COVID-19
kunnen passen, zoals koorts, benauwdheid of (meer
dan incidenteel) hoesten, dan moet hij of zij
thuisblijven tot de klachten 24 uur over zijn. Het kind
hoeft niet getest te worden op corona, tenzij hij of zij
ernstig ziek is. Neem dan contact op met de huisarts.
Heeft het kind ook koorts en/of benauwdheid? Dan
blijft iedereen in het huishouden thuis.
Als iemand in het huishouden positief is getest op
COVID-19, blijft iedereen in het huishouden thuis.
Krijg het kind klachten? Maak een afspraak voor een
coronatest.
Komt het kind terug uit een gebied dat een oranje of
rood reisadvies heeft vanwege corona of krijg je een
notificatie met de Coronamelder-app , dan gelden
voor kinderen tot en met 12 jaar de bovenstaande
adviezen. Zij mogen wel naar school of de
kinderopvang. Voor iedereen ouder dan 12 jaar geldt
dat ze na terugreis uit een oranje of rood gebied of na
melding van de coronamelder-app 10 dagen thuis
moeten blijven (quarantaine). Voor oranje of rode
gebieden vanwege corona zie NederlandWereldwijd.

NIEUWSBRIEF VOOR
MEDEWERKERS
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