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Basisschool de Blinkerd, Troelstrastraat 13, 5344 GK Oss,  0412-691635, www.deblinkerd-oss.nl

Agenda
14-11 Groep 5-6 naar NME
28-11 Groep 7-8 naar NME
5-12 Sinterklaasfeest

Berichten van de directie
De blaadjes zijn gevallen. De herfst dient zich deze weken stevig aan. Nog 5 mooie onderwijsweken in
dit kalenderjaar te gaan. Deze staan bomvol mooi onderwijs, maar ook vol met activiteiten. We
informeren u hierover graag via dit UitBlinkerdje.
Aanstaande dinsdag wordt de Blinkerd bezoekt door een auditteam van SAAM*. Zij komen kijken naar
ons rekenonderwijs en instructiemodel en geven ons na deze dag veel adviezen en tips over hoe wij
ons rekenonderwijs beter kunnen organiseren.

Personele mededelingen
Momenteel hebben we wat zieke leerkrachten. Juf Kinne had een stevig griepje. Er was geen
vervanger beschikbaar. Gelukkig hebben we dit met het team goed weten op te vangen samen en
hoefden we de kinderen niet naar huis te sturen.
Zoals de meesten van jullie weten is Juf Marielle in verwachting van haar tweede kindje. Zij zal in
maart met verlof gaan. Wij informeren de ouders tijdig over de vervanging van Juf Marielle.
Ook krijgt iedereen de hartelijke groeten van Juf Anja. Zij en Valentijn hebben een pittige bevalling
achter de rug, maar naar omstandigheden maken ze het goed.
Juf Daisy is een opleiding tot rekenspecialist gestart. Dit maakt dat ze zo af en toe na schooltijd meteen
weg moet voor haar opleiding. Wij wensen juf Daisy heel veel succes toe en wat Juf Daisy leert op
haar opleiding daar profiteren wij met ons rekenonderwijs ook natuurlijk van. Veel succes Juf Daisy.
Meneer Pedro is al enige tijd afwezig. Het gaat wel al stukken beter met hem, maar de klachten die hij
heeft maakt dat hij voorlopig nog niet kan starten met werken. Wij wensen Meneer Pedro veel
beterschap toe.

Ouder- en driehoeksgesprekken
Vorige week waren er ouder- en driehoeksgesprekken. De leerkrachten hebben met u en uw kind een
gesprek gevoerd over het welbevinden van uw kind bij ons op school. Mocht het onverhoopt niet gelukt
zijn om naar deze afspraak te komen dan hopen wij dat u met ons snel een nieuwe afspraak maakt.
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Schoudercom
Tijdens de oudergesprekken hebben we nog veel ouders kunnen helpen bij het installeren van
Schoudercom op hun telefoon. Wij doen dat graag, want zo bereiken wij des te meer ouders en kunt u
ons ook makkelijk bereiken. Wij willen u nog op een paar dingen wijzen:
1. Wij communiceren zo min mogelijk op papier. Heeft u geen Schoudercom en wel een
emailadres, dan kunt u altijd een account aanmaken. Heeft u geen emailadres of heeft u echt
bezwaren tegen het gebruik van dit platform dan moet u met ons een afspraak maken over hoe
u dan geïnformeerd wilt zijn.
2. Ziekmeldingen dienen nog altijd telefonisch te gebeuren. Momenteel is Meneer Pedro afwezig
en kan het zijn dat er voor 8:00 uur nog niet wordt opgenomen, maar vanaf 8:00 uur is er altijd
iemand bereikbaar op school. Bij geen gehoor kunt u de leerkrachten via Schoudercom een
mailtje sturen. Zij lezen dit in de loop van de dag, maar niet altijd vroeg in de ochtend, vandaar
dat wij graag hebben dat u belt.
3. De blogs worden gevuld met foto's van wat er speelt in de groep. U moet hiervoor toestemming
geven. U leest hier verderop meer over.
4. Als u vragen heeft over Schoudercom dan kunt u bij Juf Richelle terecht. Zij kan u direct helpen
bij problemen of bij het aanmaken van uw account.

Toestemming beeldmateriaal
Op onze school laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden
gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen.
Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn.
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Binnen onze stichting gebruiken wij een
protocol beeldmateriaal, waaraan foto’s worden getoetst. Daarin staat bijvoorbeeld dat wij nooit foto’s
plaatsen waardoor leerlingen op enigerlei wijze schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en
video’s geen namen van leerlingen. We zorgen ervoor dat kinderen niet ‘en face’ (pasfoto)
gefotografeerd worden. Daarnaast zijn wij vanuit de wetgeving verplicht om uw toestemming te vragen
voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter als hij/zij jonger is dan 16 jaar. Dit hebben wij
in de laatste ouderavond gedaan of gecheckt.
De school heeft een uitgebreid protocol beeldmateriaal opgesteld waaraan beeldmateriaal moet
voldoen. We zijn daar heel zorgvuldig in. Om de regie hierin te behouden vragen we daarom aan
ouders om binnen het schoolgebouw geen beeldmateriaal te maken. Op die manier kan de school voor
iedereen een veilige leeromgeving zijn.

Sinterklaas
Sinterklaas komt zaterdag 16 november aan in Nederland. We kijken nu al elke dag het
Sinterklaasjournaal. U kunt thuis ook gezellig met uw kind kijken. Elke avond om 18:00 uur bij ZAPP of
via deze link https://sinterklaasjournaal.ntr.nl/
Sinterklaasjournaal
Sinterklaas en zijn Pieten komen binnenkort naar Nederland.
Het Sinterklaasjournaal is er weer vanaf 12 november.
sinterklaasjournaal.ntr.nl

Op 5 december komt Sinterklaas natuurlijk ook de kinderen van De Komeet een bezoek brengen. U
bent ook van harte uitgenodigd om Sinterklaas in de ochtend binnen te halen. Dit zal rond 8:45 uur zijn.
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Wij wensen u een gezellig tijd toe. Via Schoudercom kunt u de avonturen van de kinderen in de klas
volgen.

Te laat!
Wij zien met grote regelmaat kinderen (en ouders) te laat binnen komen. Wij willen u erop wijzen dat
de lessen echt om 8:30 uur beginnen. De kinderen moeten dan in de klas zijn. De deuren gaan om
8:20 uur open. Ook de kleuters moeten om 8:30 uur in de klas zijn. De ouders mogen in groep 1-2 wel
langer blijven om mee te doen met de inloop. Bij drie keer te laat in een periode volgt er een gesprek
met de directie. Voor het complete verzuimprotocol verwijzen wij naar de website of klikt u op deze
link https://www.deblinkerd-oss.nl/wp-content/uploads/2015/01/Afspraken-verzuim-De-Blinkerd.pdf

Gevonden voorwerpen
Bij de hoofdingang is een kast geplaatst waarin gevonden voorwerpen overzichtelijk uitgestald worden.
Als u iets kwijt bent, dan kunt u hier komen kijken of het misschien gevonden is.
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