Uitgave 6 – 5 november 2020
Coronaregels
In de brief van het bestuur van Openbaar
Onderwijs Emmen (van woensdag 28 oktober)
heeft u kunnen lezen dat we externen
(iemand buiten leerlingen of personeel) zoveel
mogelijk buiten de school houden.
Daarom worden gesprekken tussen ouders en
leerkrachten zoveel mogelijk telefonisch
gehouden. Alleen bij uiterste noodzaak kan er
een afspraak gemaakt worden voor een
gesprek in school.
Om het aantal deelnemers zoveel mogelijk te
beperken kan er dan maar één
ouder/verzorger bij het gesprek aanwezig zijn.
Iedereen die de school binnenkomt wordt
verzocht een mondkapje te dragen in de
gangen van het gebouw.
De coronamaatregelen hebben ook invloed op
de viering van activiteiten als Sint Maarten,
Sinterklaas en Kerst.
Wij maken dit schooljaar voor Sint Maarten
wel weer mooie lampionnen. Of uw kind Sint
Maarten gaat lopen is aan u. De lampion staat
natuurlijk ook prachtig op de kast met een
lampje erin! Over de invulling van Sinterklaas
en Kerst houden we u op de hoogte.

Als ouder moet u zich registreren en kunt zelf
kiezen wie uw gegevens kunnen zien.
Communicatie tussen de school/leerkracht en
ouders/verzorgers is met deze app veilig en
betrouwbaar, wat in deze coronaperiode erg
belangrijk is. We hebben gemerkt dat onze
mail nogal eens bij de “spam” komt.
De scholen en ouders die met deze app
werken zijn in het algemeen erg tevreden
hierover.
Maandag 9 november willen we hiermee
starten. U krijgt dan van “SchouderCom” een
mail met instructies. We willen eerst starten
met de registraties van ouders/verzorgers in
de app. Daarna gaan we het gebruik van de
app uitbreiden.
Als u bezwaar heeft tegen het doorgeven van
uw mailadres aan “SchouderCom”, dan kunt u
dit, uiterlijk vrijdag 6 november, via de mail
aangeven.
Informatie over deze app en het gebruik ervan
leest u in de bijlagen van deze nieuwsbrief.

Absentie melden
Als uw kind niet op school kan komen door
ziekte, wilt u dit dan vóór schooltijd
telefonisch doorgeven?
Schoudercom
Zoals u al in een vorige editie van “Kubuzz”
heeft kunnen lezen stappen we over naar een
nieuwe ouderapp namelijk “SchouderCom”.
We hebben voor deze app gekozen omdat het
een besloten communicatiesysteem is.

Donker buiten? Licht aan en gaan!
Het is herfst en dat betekent dat de dagen
steeds korter worden. Als het buiten donker
is, wil je natuurlijk wel goed zichtbaar zijn voor
andere weggebruikers. Heb jij je
fietsverlichting al gecheckt? Zo fiets je veilig
verlicht naar school, de sportclub en naar
andere leuke afspraken.
Wist je dat extra verlichting, zoals
knipperende lichtjes en fietsslingers in je wiel,
niet is toegestaan?
En dat losse lampjes alleen aan je
bovenlichaam mogen hangen?
Op www.lichtaanengaan.nl vind je een
handige checklist om te checken of jij je
fietsverlichting in orde hebt.
Wel zo veilig en zo bespaar je ook nog eens
een boete.
Donker buiten? Licht aan en gaan!

