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Weer een goede start
We zijn vorige week goed gestart. De vakantie is
voorbij en dan is het voor de meeste kinderen
best even wennen, vooral voor de kinderen die
helemaal voor het eerst zijn begonnen. We
hebben nu al gezien dat iedereen zijn/haar best
doet om ervoor te zorgen dat we samen voor een
mooi, gezellig en leerzaam jaar gaan!
Wat de komende weken gaan brengen is nog
even de vraag, maar Een en omstreken lijkt er
wat Corona betreft nog goed vanaf te komen. We
kijken met een schuin oog naar de
ontwikkelingen om ons heen en hopen dat
iedereen zijn of haar eigen verantwoordelijkheid
blijft nemen, zodat het virus onze kinderen,
leerkrachten en hun families zal overslaan.

Hoofdluis: thuiscontrole
Het luizenteam komt normaal gesproken na
iedere vakantie voor de luizencontrole op school.
Ook dit gaat anders door Covid-19. De regel is dat
ouders in principe niet in school mogen komen
onder schooltijd. Daarom vragen we u om uw
kind(eren) thuis regelmatig thuis op luizen en
neten te controleren. Kijk voor een instructie
(filmpje) op:
https://www.hoofdluizen.nl/hoe-vind-jehoofdluizen

Nu we te maken hebben met de coronasituatie,
kan het zo zijn dat activiteiten anders verlopen of
niet kunnen doorgaan. Wij vragen uw begrip
hiervoor. De meest recente informatie vindt u
telkens in de schansinfo. Leest u die alstublieft
zorgvuldig door.

Schoolfotograaf

Adresgegevens en ouderhulp

De schoolfotograaf komt op vrijdag 4 september.
In verband met de gestelde richtlijnen van het
RIVM hebben zij extra voorzorgmaatregelen
genomen om zo de gezondheid en veiligheid van
de kinderen, de leerkrachten en de fotografen te
kunnen waarborgen. Bijgaand kunt u dit nalezen
in de brief en protocol.
Er worden GEEN foto’s gemaakt met (jongere)
broertjes en zusjes i.v.m aanwezigheid van
ouders.

Vorige week heeft uw kind 2 formulieren mee
naar huis gekregen; een formulier voor de
adresgegevens en een formulier waarop u kunt
aangeven bij welke activiteiten u dit schooljaar
wilt helpen. We hebben deze formulieren nog
niet van iedereen retour gekregen. Graag zien we
deze zo spoedig mogelijk terug op school.
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Nieuwe leerlingen
In de afgelopen periode zijn er weer heel wat
kinderen 4 geworden en zij mogen nu naar onze
school. Daar zijn we heel blij mee!
Lindsey (zusje van Jayden en Fayenne), Lieke,
Djeylen en Eva (zusje van Ruben) mochten na de
vakantie naar de kleutergroep.
Ook zijn er kinderen verhuisd en komen daardoor
bij ons op school. Isa is verhuisd naar Een en zit in
groep 1/2, Boaz is gestart in groep 5 en zijn zus
Myrna in groep 7.
Wij wensen alle nieuwe leerlingen en hun ouders
een fijne leerzame tijd toe op SWS De Schans!

herinneren we u eraan dat u de gegeven
toestemming kunt uitbreiden of eventueel
intrekken. Mocht u de eerder gegeven
toestemming inderdaad willen wijzigen, dan kunt
u bij ons een nieuw toestemmingsformulier
ophalen. Nadat dit formulier ingevuld en
ondertekend weer is ingeleverd, worden de
gegevens verwerkt in onze administratie en
zullen we ons houden aan de door u gegeven
vormen van toestemming.

Belangrijke data
In verband met COVID-19 gaan de volgende
activiteiten niet door:
-Het koffie-uurtje op 1 september gaat niet
door.

DVL Label
Net voor de zomervakantie heeft een herkeuring
van het Drents Verkeersveiligheidslabel
plaatsgevonden. Het Drents
Verkeersveiligheidslabel (DVL) is een
kwaliteitskeurmerk voor basisscholen die
verkeersveiligheid een vaste plaats geven in hun
schoolbeleid. SWS De Schans heeft laten zien dat
zij voldoet aan de criteria en heeft daarom
wederom het label verdiend! Hoera!

- We doen dit jaar niet mee met de actie van
Stichting Kinderpostzegels.
31 augustus

19:00 ID/MR vergadering

2 september

Juf Gea jarig!

3 september

OV vergadering

4 september

Schoolfotograaf

10 september

Deze week: Schansinfo 2

15 september

Prinsjesdag

22 september

Rodermarkt: alle
leerlingen vrij!

Privacy
Zoals bekend mogen we i.v.m. de privacy niet
zonder uw toestemming foto’s en filmpjes, waar
uw kind op te zien is, verspreiden. U heeft
hiervoor, bij de aanmelding van uw kind of op
een ander tijdstip, een toestemmingsformulier
ingevuld. In dit formulier hebt u voor
verschillende vormen van publicatie wel/geen
toestemming gegeven. Publicatie van foto’s (in de
nieuwsbrief, website e.d.) doen we alleen
wanneer u daarvoor toestemming hebt gegeven.
Hetzelfde geldt voor de adresgegevens. In de
eerste weken van elk nieuw schooljaar
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Junior Energiecoach: met energie kun je lachen!

Gemeente Noordenveld doet mee aan Junior Energiecoach. Voor de vierde keer alweer! Een leuk en
leerzaam spel voor het hele gezin om thuis makkelijk energie te besparen. Voor een schoner milieu en een
vollere portemonnee.

Het spel start op 3 oktober en duurt vijf weken. Elke week staat in het teken van een andere opdracht. In
het spel komen wekelijks speciale Junior Energiecoach-filmpjes van de bekende Varkentje Rund online.
Deze gaan vergezeld van leuke en geheime opdrachten, winacties, interessante weetjes en spellen. Wie
durft mee op lampenjacht of stekkerexpeditie!? Kinderen worden echte Junior Energiecoaches! De
inschrijving is op 17 augustus geopend en sluit op 27 september.

Verdere informatie over dit spel vindt u op de website www.juniorenergiecoach.nl.
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