Nieuwsbrief 1
Opening schooljaar
Vandaag zijn we het schooljaar gezamenlijk gestart met een toost, alle
kinderen en leerkrachten, van de PSZ en de basisschool hebben met
bubbels geproost op een leuk, leerzaam, gezellig fantastisch en ook
gezond schooljaar!
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We hebben er zin in!

Personeel
Hallo allemaal.
Ik ben Wout Koerhuis. Ik ben 35 jaar en woon in Broekland. Ik woon hier samen met mijn vriendin Silvia,
onze twee kinderen Jari en Ivy en in januari verwachten we ons derde kindje. In mijn vrije tijd doe ik graag
aan sport. Ik hou van hardlopen, ik tennis en ik voetbal. Ik ben dol op muziek en dat deel ik graag met mijn
klas 😉 (alvast sorry collega’s).
Ik ben nu ongeveer een jaar werkzaam als leerkracht in het basisonderwijs. Hiervoor was ik timmerman,
maar 5 jaar geleden besloot ik dat het tijd was voor wat anders. Dat is een goede keus geweest, want ik
geniet echt van werken in het onderwijs.
Ik ben een open, toegankelijke en vrolijke leerkracht, die graag plezier heeft met zijn leerlingen. Ik kijk er
naar uit om dit jaar op donderdag en vrijdag les te geven aan groep 5 van de Esmoreit. Ik ben nieuwsgierig
naar de kinderen en de school, maar heb vooral heel veel zin in dit jaar!
We komen elkaar vast eens tegen!
Meester Wout Koerhuis

Ellen Woertman en Edwin Buse
Ook dit schooljaar zijn Ellen en Edwin nog betrokken bij de Willibrordschool in Olst.
Zij verdelen de werkdagen tussen beide scholen. De begeleiding stopt op 31 juli 2021. Vanaf 1 augustus
2021 is er in Olst een nieuwe gefuseerde school.

Covid 19 (Corona)
In de laatste nieuwsbrief van vorig schooljaar heeft een brief van het Bestuur van Mijnplein gestaan. Hier
herhalen wij de belangrijkste richtlijnen:
1. Ouders mogen niet het schoolplein op of de school in, zonder strikte triage ( vooraf beantwoorden
van vragen en het invullen van registratieformulier).
2. Volwassenen (ouders, stagiaires, hulpverleners e.d.) mogen de school wel betreden indien dit
vooraf met de leerkracht/directie is besproken en na een strikte triage (op onze scholen moet men
zich bij binnenkomst ook registreren en bij vertrek afmelden)
3. Handen wassen, in de elleboog niezen, niet aan je gezicht zitten en regelmatig oppervlaktes
reinigen blijft gehandhaafd. Dus ook het handen wassen/ontsmetten bij binnenkomst en school
verlaten.
4. Tussen leerlingen onderling en leerlingen-leerkracht hoeft geen 1,5 meter afstand worden
gehouden, tussen volwassenen wel.
5. Als een leerling ziek wordt, wordt het direct door een ouder/verzorger opgehaald. Er wordt geen
temperatuurmeting toegepast.
6. Scholen melden zich bij de GGD als er in een groep 3 of meer leerlingen zijn met
ziekteverschijnselen.
7. Op het schoolplein geldt de 1,5 meter ook voor volwassenen ( de leerkrachten, hulpverleners,
stagiaires etc.)
8. De school hanteert looproutes en na schooltijd gaat iedereen naar huis of naar de BSO.
9. Vanaf groep 3 geldt dat leerlingen met verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij
COVID-19 thuisblijven.
10. Kinderen in groep 1 en 2 mogen met neusverkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij
COVID-19 wel naar school mits zij geen koorts hebben.
11. Indien u op vakantie bent geweest naar een land met een oranje of rode code dan dient u 2 weken
in quarantaine te blijven. De kinderen t/m 12 jaar hoeven dat niet, zij mogen wel gewoon naar
school. Het is echter niet de bedoeling dat zij worden gebracht of gehaald door een persoon die wel
in quarantaine zit. Wilt u de leerkracht hierover informeren?
12. Trakteren.
Kinderen die jarig zijn mogen met ingang van het nieuwe schooljaar trakteren, mits de traktatie
voorverpakt en dicht uit een winkel komt. Helaas dus geen eigengemaakte traktaties.
Mocht u uw kind thuis moeten houden dan neemt de leerkracht na drie dagen contact op i.v.m. het doorgeven van
huiswerk.
Het is belangrijk om samen blijvend attent te zijn op deze richtlijnen en wij zullen erop toe zien dat de regels ook
worden toegepast. Als we met elkaar dat doen, maakt dat de uitvoering makkelijker.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met de directie.
De informatiemiddag en de informatiemomenten groep 1, 3 en 8, die u gewend was aan het begin van het
schooljaar, gaan niet door. Wij zijn ons aan het bezinnen op andere wijzen om ouders te informeren over hetgeen
dit schooljaar in de groepen aan de orde komt en welke activiteiten er zijn.
Ook m.b.t. de kennismakingsgesprekken zijn wij ons aan het bezinnen op de wijze waarop wij dit kunnen en willen
vormgeven. Op dit moment achten wij het niet wenselijk en realiseerbaar om dit fysiek door te laten gaan.

AVG
Toestemming
In het kader van de AVG hebben wij u middels een brief om toestemming gevraagd voor het mogen
gebruiken van onderstaande persoonsgegevens op school:
 foto’s, video’s in de schoolgids en schoolbrochure
 foto’s, video’s op de website van de school
 foto’s, video’s in de (digitale) nieuwsbrief
 foto’s, video’s op social-media account Facebook, Twitter en Youtube
 foto’s, video’s die in een afgeschermde omgeving van klasbord (schoolapp) staan
 adresgegevens en telefoonnummers op de klassenlijst van uw kind
We willen u erop wijzen dat u deze toestemming te allen tijde kunt aanpassen. Mocht u dit wensen, dan
kunt u dit kenbaar maken via de leerkracht van uw kind.
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s
in de school. Wij plaatsen geen foto’s waardoor
leerlingen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij
foto’s en video’s geen namen van leerlingen.
Wij gaan ervan uit dat ouders terughoudend zijn met het
maken van foto’s en video’s en het plaatsen ervan op
internet.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben over privacy
en/of de bescherming van persoonsgegevens, dan kunt
u terecht bij de Coach Gegevensbescherming van onze
school: e.buse@mijnplein.nl.
De vijf vuistregels vormen voor ons de basis van ons handelen.

Pannakooi
Door het initiatief van Richard Hulsman en Alfons
Korenromp heeft de pannakooi een prachtige
kunstgrasmat gekregen. In de vakantie is er door
vele vrijwilligers hard gewerkt om dit te realiseren.
Wij zijn heel erg blij dat vele sponsoren dit mogelijk
hebben gemaakt! In deze brief willen wij hen graag
noemen en bedanken!!
-Richard en Alfons, voor het initiatief en organisatie
-Gerwin Kemer, voor al het straatwerk
-Edwin Mijsters, voor alle hulp in de vrije tijd
-De ouders die middels een vrije tikkie zeer gul
hebben gedoneerd
-Sportvereniging Luttenberg
-SDOL
-Jansman Bouw B.V.
-KOOS Kinderopvang
-Regiobank, Erwin Otten
-Stichting SSL
-T&F reclame uit Lemelerveld -Salland United uit Haarle
-Oosterwechel vloeren
-Garage Kleinlangevelsloo
-Garage Mol
-René Heuven
We wensen alle kinderen veel voetbalplezier op dit nieuwe kunstgras.

Door de plaatsing van het kunstgras zijn er nog stoeptegels over. Heeft u hier interesse voor , neem dan
even contact op met school. De tegels zijn gratis af te halen.

Schoolfotograaf
Donderdag 27 augustus komt de schoolfotograaf.
Er worden portretfoto’s, familiefoto’s van de schoolgaande
kinderen en groepsfoto ’s gemaakt.
I.v.m. coronamaatregelen kunnen er na schooltijd geen
foto’s worden gemaakt van het gezin met niet-schoolgaande kinderen.
Met vriendelijke groet de schoolfotograaf

