Nr. 2 17 september 2021

Corona zaken
Sinds afgelopen dinsdag zijn de coronaregels
versoepeld door het kabinet. Voor het basisonderwijs
betekent dit dat het vanaf 20 september niet meer
nodig is dat de hele klas in quarantaine gaat bij een
besmetting. Het kabinet volgt hierin het advies van
het OMT. Mocht er onverhoopt weer een besmetting
zijn, dan nemen we contact op met de GGD.
De GGD besluit op basis van maatwerk welke
quarantainemaatregelen er nodig zijn bij een
coronabesmetting op school. Meer in formatie vindt u
in de bijgesloten brief vanuit de bovenschoolse
directie.
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Laten we hopen dat we allemaal gezond blijven en
niet besmet raken met het coronavirus!

Tegelpad
We zouden graag een tegelpad willen hebben tussen
het ‘vierkante plein’ bij de schommels en het andere
plein bij de tafeltennistafel.
Welke handige ouders willen
ons helpen bij het aanleggen
van dit tegelpad?
We merken nu dat ouders en
kinderen regelmatig natte en
vieze schoenen krijgen op dat
stukje gras.
Wilt u ons hierbij helpen?
Geef dat dan aan bij de
leerkracht!

Nieuws van…
Alle leerkrachten verzorgen regelmatig een kiekje in
de klas middels foto’s en een stukje tekst in Parro.
Daarom kiezen we ervoor om in de nieuwsbrief geen
nieuws uit de groepen meer te delen. Dit nieuws is te
zien en te lezen in Parro.
We vinden het fijn dat vele ouders Parro reeds
gebruiken.
Is het u nog niet gelukt om in te
loggen bij Parro?
Vraag dan een van de leerkrachten
om hulp

Parro
Sinds kort werken wij op school met het
communicatiemiddel Parro. Met deze app kunnen we
u op de hoogte houden van allerlei zaken omtrent
school; wat we in de klas doen, foto’s/filmpjes uit de
groepen, excursies en allerlei overige zaken. Nog een
voordeel van deze app is dat u zelf uw tijdstip kan
bepalen voor de oudergesprekken, u inschrijven om
mee te helpen met schoolse activiteiten/excursies en
de kalender inzien waarin al onze activiteiten gepland
staan. Ook zit er een chatfunctie in de app. U kunt een
gesprek beginnen met de leerkracht van uw kind,
mocht u een dringende vraag hebben.
U kunt parro via een webpagina openen, maar nog
handiger is om de app te downloaden op bijvoorbeeld
uw telefoon en/of tablet/iPad. U kunt instellen om
een notificatie te ontvangen zodra er een bericht
geplaatst wordt, zodat u altijd op de hoogte bent.
Nu ontvangt u sommige mededelingen nog via de mail
én Parro. Op den duur zullen we alles alleen via Parro
versturen, zodat u alles overzichtelijk in de app terug
kunt vinden en niet overal de informatie weg moet
halen.
Mocht u vragen hebben over de app, stel ze gerust
aan de leerkracht van uw kind!”

Privacy
Er worden regelmatig foto’s en filmpjes geplaatst op
onze site en via Parro. Gisteren zijn er tijdens ons 5
jarig jubileum bijvoorbeeld weer prachtige foto’s
gemaakt.
Wilt u beeldmateriaal waar andermans kinderen op
staan niet delen met derden?
Niet alle ouders hebben
toestemming gegeven om
foto’s op bijvoorbeeld
Facebook te plaatsen.
Alvast bedankt voor uw
medewerking.
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Ouderbijdrage

De leerlingenraad

Het is weer tijd voor de jaarlijkse ouderbijdrage. Van
dit bedrag kan de oudervereniging zorgen voor de
extraatjes die het schooljaar extra leuk maken. Er zijn
al weer leuke activiteiten georganiseerd en gepland:
zoals ons 5 jarig bestaan, Sint Maarten, Sinterklaas,
Kerst etc. Zonder uw bijdrage kunnen bovenstaande
activiteiten niet worden georganiseerd!! Het bedrag
voor de ouderbijdrage is ook dit schooljaar € 27,50
per kind. Wilt u het bedrag overmaken naar
rekeningnummer: NL49RABO0347219985 van
Oudervereniging SWS de Schans, ovv ouderbijdrage
en naam/groep van uw kind. We willen u vragen om
de ouderbijdrage vóór 15 december over te maken.
U kunt deze vrijwillige ouderbijdrage ook eenvoudig
via onderstaande QR code betalen:

Onze leerlingenraad is een groep leerlingen uit de
groepen 5, 6, 7 en 8. Deze groep kinderen zet zich in
voor een prettige en goede gang van zaken op school.
De leerlingenraad komt met nieuwe ideeën die de
school nog leuker maken. De leerlingenraad komt
regelmatig bij elkaar om onderwerpen te bespreken
die voor iedereen op school van belang zijn. Aan het
begin van ieder schooljaar worden er nieuwe
verkiezingen gehouden. Vorig jaar kon de
leerlingenraad niet vaak bijeen komen door de
coronamaatregelen. Daarom is ervoor gekozen om de
leerlingen van groep 7 en 8 niet opnieuw te kiezen.
Uit de groepen 5 en 6 wordt uit iedere groep één
leerling lid van de leerlingenraad.
Hoe worden de leden gekozen? Binnenkort staan de
verkiezingen voor de leerlingenraad gepland. Alle
kinderen uit groep 5 en 6 die dat willen, kunnen zich
verkiesbaar stellen. Met de kinderen wordt vooraf
besproken wat de leerlingenraad inhoudt en wat een
raadslid moet kunnen om de groepen te
vertegenwoordigen. De kinderen die zich verkiesbaar
stellen, maken een poster met daarop de
onderwerpen die zij van belang vinden voor de school.
De kinderen die zich verkiesbaar hebben gesteld,
houden vervolgens een verkiezings-praatje.

Met deze code betaalt u voor 1 kind, heeft u meerder
kinderen, dan scant en betaalt u 2 keer. Later in het
jaar zult u het verzoek krijgen om het geld voor het
schoolreisje/kamp van uw kind over te maken. Het is
op dit moment nog niet precies bekend wat de kosten
daarvoor gaan zijn, omdat de mogelijkheden nog
onzeker zijn. Mocht het lastig zijn om de
ouderbijdrage/ schoolreisbijdrage te betalen, dan is er
de mogelijkheid om via de gemeente een bijdrage in
deze kosten te krijgen. Informatie hierover kunt u
lezen op de website van de gemeente Noordenveld.
Het gaat dan om de regeling: ‘Meedoen in de
gemeente Noordenveld met een laag inkomen’. De
schoolkosten zoals de
vrijwillige ouderbijdrage en de kosten van het
schoolreisje worden via de webshop rechtstreeks
vergoed aan de school. De webshop is te bereiken via
www.meedoen.gemeentenoordenveld.nl
Alvast bedankt, namens
Oudervereniging SWS De Schans

Levensbeschouwing
Voor de levensbeschouwelijke lessen gebruiken we op
school de methode ‘Trefwoord’. Hierbij komen
verschillende thema’s uit de leefwereld van de
kinderen, de samenleving en de Bijbel aan de orde. In
de afgelopen en komende weken zijn dat de volgende
thema’s:
Beginnen
Inhoud: De spanning om ergens aan te beginnen. De
mogelijkheid om opnieuw te mogen beginnen.
Bijbel: Schepping van de wereld; Noach en de grote
vloed.
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Wie ben ik?
Inhoud: Over de veelkleurigheid van mensen en
tegenstellingen en ongerijmdheden die in ieder mens
zitten. Ieder mens heeft twee gezichten (een donkere
kant en een lichte kant).
Bijbel: De koningen David en Saul

Hoera, SWS de Schans bestaat 5 jaar!

Belangrijke data
(een aantal activiteiten zijn onder voorbehoud,
afhankelijk van de Covid-19 ontwikkelingen)

20 september
21 september

Op 16 september 2016 zijn de leerlingen en de
leerkrachten van beide voormalige dorpsscholen
samen begonnen in een mooi nieuw
gebouw. Inmiddels is er een school met ongeveer 90
leerlingen uit Een en omliggende dorpen met een
team dat samen staat als een school om TROTS op te
zijn. En dat zijn we!
Op deze heuglijke dag is er buiten gestart met een
feestelijk versierde school en prachtig verklede
kinderen die samen een speciaal gemaakt feestlied
zongen.

29 september

Rekenmiddag gr 1-8:
Met Sprongen Vooruit
Rodermarkt
Alle leerlingen vrij!
Start kinderpostzegels

30 september
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2 oktober

Juf Eveline jarig!

4 oktober

Dierendag

4 oktober

Daarna was er een heel leuke foto-bingospeurtocht
door het dorp met 50 op te zoeken foto’s, gemaakt in
de afgelopen 5 jaar en na afloop een gezonde
traktatie en een ‘Schanstaartje’.
Vervolgens vermaakte de Magic Show groot en klein
met een interactief goochelprogramma.
Na de heerlijke lunch hebben alle groepen
afwisselend een djembéworkshop gevolgd en zich
buiten mogen vermaken met een springkussen en
stormbaan.
Deze feestdag werd afgesloten met een
indrukwekkende djembévoorstelling voor de ouders.
We hebben allemaal genoten!

7 oktober

Wensboom groep 5/6
Wissellijsten groep 1/2a
Cultuurmenu: Kleur
beweegt jou. Groep 1/2
Opening
Kinderboekenweek

Het is alweer 5 jaar geleden dat samenwerkingsschool
de Schans in Een officieel is geopend.

23 september

K&C groep 3/4:
Viooltjesmuziek
Prinsjesdag

28 september

7 oktober

Voor foto’s en filmpjes verwijzen we graag naar Parro.
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