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         November 2020 
  

 

Corona-nieuws 
Denkt u aan het gebruik van de beslisboom om te bepalen of uw kind naar school mag als 
uw kind of een huisgenoot corona-gerelateerd klachten heeft, of in contact is geweest met 
iemand die positief is getest? Een link naar de beslisboom vindt u op de website en in de 
schoolapp. Maar ook hier: https://www.boink.info/nieuws/nieuwe-versie-beslisboom-
neusverkouden-kind. Twijfelt u, bel dan vooral met 
school! 
We hopen dat iedereen zijn verantwoordelijkheid 
neemt, om zo samen de kans op besmetting van onze 
leerlingen én leerkrachten te beperken. Tot nu toe zijn 
wij tevreden over hoe het gaat! 
 

Wij moeten zeer terughoudend zijn in het toelaten van 
volwassenen in de school, om het risico op besmetting 
te beperken. Spontaan binnenlopen kan nu niet, maar 
u bent wel welkom in de school. Wilt u de leerkracht 
spreken, bel of mail met de leerkracht, of spreek de 
leerkracht ’s morgens of ’s middags buiten even aan 
voor het maken van een afspraak.   
  
In de school gaan we ervan uit dat  

 u gezond bent (triage-vragen bij de ingangen, 
kan ook digitaal, zie foto),  

 uw handen desinfecteert (bij de ingangen) en  

 een mondkapje draagt (tot u zit). 
 

Schoolapp 
Het loont de moeite om regelmatig de schoolapp te bekijken. De leerkrachten plaatsen 
regelmatig foto’s en berichtjes. Zo houden wij u, ook tijdens deze periode waarin u niet in de 
school aanwezig kan zijn, zoveel mogelijk betrokken bij wat er op school gebeurt.  
Soms sturen wij push-berichten. Dat doen we bij berichten waarvan het belangrijk is dat u die 
niet mist. Maar helaas lijken deze push-berichten niet altijd bij iedereen aan te komen. Wij 
krijgen geen melding als een bericht niet aankomt en wij kunnen dan ook niet zien wie een 
bericht niet ontvangt. Om dit te voorkomen, kunt u de volgende instellingen op uw telefoon 
nalopen:   

https://www.boink.info/nieuws/nieuwe-versie-beslisboom-neusverkouden-kind
https://www.boink.info/nieuws/nieuwe-versie-beslisboom-neusverkouden-kind
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1. Controleer in de SchoolsUnited-app bij 
Accounts of u bij de instellingen van de push-
notificaties hebt aangekruist dat u Alle 
pushnotificaties wilt ontvangen (zie foto). 
 
2. Controleer in de Instellingen van uw 
telefoon of u toestemming hebt gegeven om 
berichten te ontvangen. Bijvoorbeeld 
Instellingen – apps (machtigingenbeheer) – 
Schoolsunited en dan kiezen voor “meldingen 
toestaan” (Android) of “sta berichtgeving toe” 
en kies hoe de meldingen getoond worden 
(Iphone).  
N.B. Hoe dit moet kan per telefoon verschillen, 
daarom een algemene omschrijving.  
 

Wilt u deze instellingen van uw telefoon én van de app goed nakijken? Als u merkt dat u 
ondanks deze instellingen toch nog (push)-berichten mist, laat het ons dan vooral weten! Wij 
blijven natuurlijk in contact met de website/app-bouwer om dit soort problemen eruit te 
krijgen! 
 

Gesprekken 

Deze maand is de eerste gespreksronde. De leerkracht stelt via het ouderportaal een aantal 
momenten open voor de gesprekken. U kunt hiervoor inschrijven via het ouderportaal 
(inloggen via de website). We willen de gesprekken graag op school met u en uw kind voeren. 
Om dat op veilige wijze te kunnen doen, gelden wel een aantal afspraken: 

 Eén ouder per gezin. Het is de bedoeling dat uw kind meekomt voor het gesprek. 

 Kom 1 minuut voor aanvang van uw gesprek de school binnen.  

 Heeft u een volgend gesprek, dan vragen u we u om buiten te wachten tot het tijdstip 
van uw volgende gesprek. 

 Ingang: U komt binnen bij de achterdeur, waar u ’s morgens ook uw kind(eren) naar 
school brengt, en gaat direct naar het lokaal van uw zoon/dochter. 

 U desinfecteert uw handen, kinderen kunnen de handen wassen in de eigen klas. 

 Na het gesprek verlaat u direct de school, groep 1 t/m 3 via de uitgang bij de 
onderbouw; groep 5 t/m 8 via de voordeur (dijkzijde). 

 U doet vooraf de gezondheidscheck en laat de uitslag aan de leerkracht zien. De 
gezondheidscheck kan digitaal door het scannen van de QR-code (bij de ingang) of 
door de vragenlijst in te vullen. De uitslag kunt u aan de leerkracht laten zien.  

 U draagt een mondkapje tot u zit (alleen volwassenen). 

 Op en om het schoolplein gelden de landelijke maatregelen, zoals de 1,5 meter 
afstand, niet meer dan 2 personen samen e.d. 

Vindt u het zelf niet prettig om het gesprek op school te voeren, dan kunt u dat aangeven bij 
de leerkracht. Dan wordt er een digitaal gespreksmoment met u afgesproken. 
 

https://www.rivm.nl/documenten/gezondheidscheck
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Naschoolse activiteiten 

Dit jaar hebben we de volgende activiteiten in de planning: 

 Voor de onderbouw (gr 1 t/m 4): Everybody dance now. 

 Voor de bovenbouw (gr 5 t/m 8): 
Elektronicakidz.  

Daarnaast proberen we natuurlijk onze 
succesnummers, het (vinger)haken en het 
breien, weer aan te bieden.  
 
Het Programmeren met Lego is inmiddels 
afgerond. We kregen het volgende compliment 
van meester Roel: de kinderen zijn hulpvaardig, 
beleefd en zelfstandig! Hij gaf aan de sfeer in de 
school prettig te vinden en hij heeft het dan 
ook erg naar zijn zin gehad bij ons. Wat een mooi compliment voor de kinderen, voor u als 
ouder en voor de leerkrachten.  
 

Wist u dat…  
 wij met de kinderen lampionnen hebben gemaakt. Het is niet onze bedoeling om 

daarmee het langs de deuren gaan met Sint-Maarten te stimuleren terwijl de 
veiligheidsregio’s dit afraden. Voor ons gaat het bij het knutselen van een lampion 
om het ontwikkelen van (creatieve) vaardigheden. We vertrouwen op uw 
creativiteit voor een alternatieve Sint-Maarten avond en horen al mooie 
alternatieven voorbijkomen. 

 foto’s en (links naar) filmpjes van het Programmeren met Lego te vinden zijn in het 
Intranet van het Ouderportaal (beveiligd deel van de website).  

 

Onze  zijn deze keer voor:  
 Meester Roel van Bouwgabbers die een ontzettend leuke naschoolse activiteit heeft 

aangeboden.  

 Alle kinderen die een zwemdiploma hebben gehaald.  

 Juf Mieke Rozing die weer geweldige kunstwerken met de kinderen heeft gemaakt. 

 De leerkrachten die prachtige lampionnen hebben gemaakt, passend bij het thema! 
 

Agenda november/december 
 

 4-11   naschoolse activiteit, programmeren met lego 

 V.a. 5-11  Mediawiijsheid-week bovenbouw 

 9-11   Studiemiddag, leerlingen vanaf 12.00 uur vrij 

 9-11 t/m 19/11 1e ronde driehoeksgesprekken (school-ouder-kind) 

 11-11   Sint-Maarten 
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 3-12   Sinterklaasviering 

 16-12   Kinderen 12.00 uur vrij, 17.30 uur op school voor het kerstdiner 

 18-12   Alle leerlingen vrij, aansluitend kerstvakantie 

 4-1-2021  Weer naar school 
 

Namens het team van de Vinckhuysenschool,  
Brigitta Hendriks & Irma Mensink 
 
 


