Nieuwsbrief 8

(7 januari 2021)

Wij willen u, en uw naasten, een mooi 2021 in goede gezondheid wensen.
Deze eerste nieuwsbrief van het jaar staat vooral in het teken van de ontwikkelingen op
school met betrekking tot geven van thuisonderwijs.
Het klassenteam zal u zoveel mogelijk op de hoogte houden en mocht u vragen hebben,
kunt u deze aan hen stellen of een mail sturen naar sob@edumarevpr.nl . Uiteraard hebben
wij alle begrip voor uw vragen, die deze moeilijke situatie bij u oproept.

Thuisonderwijs:
Inmiddels heeft uw kind enkele dagen thuisonderwijs. Via deze weg spreken wij onze
bewondering uit voor iedereen die dat mogelijk heeft gemaakt. Wij hebben veel waardering
voor uw flexibiliteit en hulp voor de kinderen. Ook de gedrevenheid en inzet van onze eigen
mensen is van grote klasse.
Voor het thuisonderwijs en beeldbellen gebruiken wij Microsoft Teams, een onderdeel van
Office 365. Deze software voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG).
Wij hechten er ook in deze tijd aan om de privacy van onze leerlingen en medewerkers te
beschermen. Daarom vragen wij u dringend de volgende afspraken na te leven over het
gebruik van deze software.
•
•
•
•
•

Er worden geen schermafdrukken gemaakt van de sessies;
Er worden geen film- en/of geluidsopnames gemaakt van de sessies;
Indien u een foto wilt maken van uw kind tijdens het thuisonderwijs, verzoeken wij u erop
te letten dat de leerkracht en andere leerlingen niet in beeld komen;
Er worden geen foto’s of filmpjes op sociale media geplaatst met onze leerkracht en of
andere leerlingen tijdens dit thuisonderwijs.
Maak thuis duidelijke afspraken over het chatten met andere leerlingen.

Indien u niet wilt dat uw kind in beeld komt dan laat u de camera uit. Laat de leerkracht even
weten dat dat uw wens is en uiteraard respecteren wij dit.

Testen van kinderen:
Zoals u wellicht al heeft gehoord, heeft de Rijksoverheid per 31 december het testbeleid
bijgesteld voor kinderen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de
Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid19/testen/wanneer-testen
Het is afwachten of we vanaf 18 januari weer terug naar de normale situatie. Volgende week
dinsdag neemt de overheid hierover een besluit. Daarna zullen wij uw weer berichten over
het vervolg.
Kerstkaarten-reacties:
De kerstkaarten actie die wij voor de Kerstvakantie hebben opgezet was een groot succes.
Wij hebben verschillende ontroerende, emotionele en blije reacties mogen ontvangen.
Fijn om te merken dat de mensen voor wie deze kaarten bestemd waren dit erg
gewaardeerd hebben. Wij bedanken alle leerlingen en juf Sylvia voor deze mooie actie.

Medezeggenschapsraad
De directie heeft voor de eerst volgende vergadering twee beleidsdocumenten aangeboden
aan de MR om advies in te winnen. Het gaat om procedures voor het oprichten van een
leerlingenraad en voor het gebruik van mobiele telefoons in de school. In de notulen van de
vergadering, te lezen op de website www.speciaalonderwijsbrielle.nl , kunt u teruglezen of de
MR hier een positief of negatief advies op heeft gegeven. Dit zal ook in de nieuwsbrief te
lezen zijn.

Belangrijke data voor in de agenda:

Dinsdag
Donderdag
Donderdag
Maandag

12 januari 2021 (wordt een nieuwe datum)
21 januari 2021
21 januari 2021
22 februari t/m vrijdag 28 februari

MR-vergadering
Studiedag (leerlingen vrij)
Volgende nieuwsbrief
Voorjaarsvakantie

