Nieuwsbrief OBS de Schuthoek
Agenda
4-4
Start inzamelactie Oekraïne
13-4
Paasviering | einde inzamelactie
14-4
Margedag (alle kinderen vrij)
25-4
Oud papier

OBS De Schuthoek in actie voor Oekraïne
Omdat we ons als school ook
willen inzetten voor de
mensen in Oekraïne en de
vluchtelingen die nu ook in
o.a. Zuidlaren verblijven
organiseren wij van 4 t/m 13
april een inzamelingsactie.
Deze actie bestaat uit 2
delen:
1. We zijn op zoek naar goede dameskleding in maat M
en L en schoenen maat 39 en 40 voor een moeder en
dochter die in huis zijn bij de familie de Vries (Eva groep
3 en Ivar groep 4).
2. Wij sluiten ons aan bij de actie van Stichting Immanuel.
Deze stichting gaat wekelijks met een vrachtwagen met
hulpgoederen naar Oekraïne. Zij hebben behoefte aan
de volgende producten:
Zeep (liefst blokken)Luiers Flessen water
Shampoo Billendoekjes Bakolie
Tandenborstels (verpakt) Babyvoeding Eten in blik
Tandpasta Babyflesjes Pasta
Maandverband Spenen (nieuw) Rijst
Tampons Pleisters Rookworsten
WC papier Verband Lucifers
Veters Kaarsen
Wij zouden het erg fijn vinden als wij samen deze actie
tot een succes kunnen maken.
U kunt bovenstaande producten inleveren van 4 t/m 13
april. Zou u de kleding en schoenen die bij nummer 1
genoemd worden in een aparte tas willen verpakken
zodat wij die apart kunnen houden voor deze mensen?
In een volgende nieuwsbrief houden we u op de hoogte
over het verloop van deze actie.
Team OBS De Schuthoek

1 april 2022
30-jarig jubileum!
Afgelopen week heeft juf Henriët
haar 30-jarig jubileum gevierd. Een
hele mijlpaal! Gefeliciteerd!
Parro versus Nieuwsbrief
Sinds januari van dit jaar zijn we het
communicatiemiddel Parro gaan gebruiken. Zowel
berichten vanuit de groepen, school brede berichten als
de agenda/kalender communiceren we nu voornamelijk
via Parro. We krijgen veel positieve reacties van ouders.
Waarbij
nieuws
eerder
voornamelijk
werd
gecommuniceerd via de nieuwbrief, gaat dit nu veel
sneller via Parro. De 2-wekelijkse nieuwsbrief wordt met
dit nieuwe middel steeds meer overbodig. We zijn ons
wel bewust dat Parro een gesloten systeem is (alleen
voor ouders) en dat bepaalde nieuwsberichten ook goed
zijn om te delen via de website. Zo profileren we ons ook
als school in de omgeving!
Wat verandert er nu?
We willen de frequentie van de nieuwsbrief aanpassen
naar 1x per maand. De nieuwsbrief wordt zo meer
aanvullend op de communicatie via Parro.
Schoolbel voortaan om 8:25
We hebben nu een schoolbel die
handmatig wordt bediend door de
collega's die pleindienst hebben.
Dagelijks wordt er om 8:30 gebeld en
gaan de kinderen naar binnen. Al
hoewel dit zeker past in het plaatje
van een echte dorpsschool vinden we
ook dat we hierdoor lestijd verliezen. Voordat we
effectief aan de slag zijn met de kinderen is het zo 8:35
of 8:40, immers iedereen heeft natuurlijk even tijd nodig
om de jas op te hangen, naar de toilet te gaan en de
spulletjes in de klas te pakken. Al met al gaat het per
week dan zomaar om 30 to 60 minuten 'verloren' lestijd.
We hebben daarom besloten om ons te oriënteren op
een centrale bel die gaat wanneer de school/pauze
begint en eindigt. Deze bel is er nog niet, tot die tijd gaan

Pagina

we 's ochtends om 8:25 bellen zodat we om 8:30 kunnen
starten.
Datum paasviering gewijzigd
Aangezien er donderdag 14 april een
margedag is (studiedag voor ons),
hebben we de paasviering verplaatst
naar woensdag 13 april. Meer
informatie volgt nog!
Avondvierdaagse 17 - 20 mei
Het kan weer! De avondvierdaagse vindt plaats van 17
t/m 20 mei. Wil uw kind meedoen, vul dan uiterlijk
maandag 4 april het deelnameformulier in via
onderstaande link. De gegevens worden gedeeld met de
stichting Avond4daagse en de schoolorganisatoren.
Mocht het online niet lukken, dan kunt u de gegevens
ook op papier aanleveren, graag ook in een envelop met
naam en klas. Deelname kost 6 euro per leerling. Dit
bedrag betaalt u contant in een gesloten envelop met
naam + klas van uw kind. U kunt dit inleveren bij juf Karin
of deponeren in de avond4daagse doos die binnen in de
middenruimte staat. De betaling ontvangen we graag
ook uiterlijk 4 april! Het inschrijven doet u online via de
link onderaan dit bericht. Praktische info: Groep 1 t/m 4
loopt de 5 km. Vanaf groep 5 kunnen de kinderen kiezen
tussen de 5 en 10 km. Bij groep 1 t/m 3 dient per kind 1
ouder/verzorger mee te lopen. Vanaf groep 4 is dit 1
ouder/verzorger per 5 kinderen. Per klas zoeken we een
ouder die klassencoördinator wil zijn. U helpt dan o.a.
met de stempels verzamelen en met de medailles
uitdelen. U kunt uw interesse hiervoor aangeven op
onderstaand online formulier. De laatste feestelijke
avond mag uw kind verkleed lopen. Let op: vul per kind
een formulier in. Dus voor 2 kinderen vult u 2 keer een
formulier in. Wilt u zelf ook een medaille, vul dan voor
uzelf ook een formulier in en lever de 6 euro dan
eveneens in een gesloten envelop in bij juf Karin of in de
avond4daagse doos in de middenruimte . Inschrijven kan
via deze link: https://forms.gle/6vMDJdPyvVqRjxSw5
Maatregelen Corona
Dag allemaal, We (alle directeuren van stichting Baasis)
hebben overleg gehad over de recent aangekondigde
versoepelingen omtrent corona. We volgen de adviezen
van de overheid zoveel mogelijk op. Dit resulteert in de
hieronder genoemde afspraken:
- bij klachten die kunnen duiden op het coronavirus,
adviseren we een test af te nemen en in afwachting van
de test thuis te blijven.
- Bij een positieve testuitslag adviseren we om in isolatie/
quarantaine te gaan.
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- Bij een positieve testuitslag wordt de site
https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/ gebruikt om
de duur van de quarantaine te bepalen. Dit is leidend.
- De overheid geeft geen advies meer af om (preventief)
een zelftest door leerlingen en personeelsleden af te
laten nemen wanneer er geen klachten zijn. Dit advies
nemen we over.
- Het verstrekken van zelftesten aan leerlingen en
teamleden door school geschiedt zolang de voorraad (op
school) strekt.
We verzoeken u om via uw kind(eren) ons te laten weten
of u een aantal zelftests wenst te ontvangen.
Bovenstaande maatregelen gelden in elk geval tot aan de
meivakantie. Dan volgt een evaluatie.
Schuthoek in de krant!
Met enige regelmaat zijn we te vinden in de lokale en
regionale kranten. Juf Henriët neemt hierin vaak het
voortouw en levert dan stukjes met een foto aan. Daar
zijn we heel blij mee, want ‘je als school profileren in de
omgeving’ is enorm belangrijk!

Meer krantenartikelen staan overigens op de website:
https://schuthoek.nl/photos/album/schuthoek_in_de_k
rant_
Wijziging datum oud papier
Helaas is er een foutje gemaakt met de planning voor de
ophaaldata oud papier.
Maandag 18 april, Tweede Paasdag, komt te vervallen.
Oud papier wordt nu opgehaald op maandag 25 april a.s.

