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Nieuwsflits 01, 27 augustus 2021 
 

Beste ouder(s) en verzorger(s), 

Aanstaande maandag staan de deuren van school weer open om de kinderen te ontvangen. We 

hopen dat u met uw gezin een fijne vakantie gehad hebt. We zijn dankbaar dat er in de 

vakantieperiode geen ernstige ongelukken hebben plaatsgevonden, zodat we met alle aangemelde 

kinderen kunnen starten. Voldoende redenen voor dankbaarheid! Een begin van een nieuw 

schooljaar geeft altijd een beetje spanning. Wat gaat dit jaar ons brengen, nieuwe kansen, of juist 

teleurstellingen. Het is goed om bij de vragen die de start van een jaar oproept te bedenken dat de 

Heere niet verandert. Hij is en blijft dezelfde God die trouw houdt en eeuwig leeft en in Wiens 

handen we ook dit jaar neerleggen. 

In school staat inmiddels alles klaar, de klassen zijn ingericht, de spulletjes voor de kinderen liggen 

gereed en het team heeft er weer zin in om te beginnen.  

Met vriendelijke groet, 

Corné Egas 

 

1. Privacyvoorkeuren 
Als school doen we er alles aan om zorgvuldig en gepast om te gaan met de privacy van onze 

leerlingen. Dit geldt ook voor het gebruik van het beeldmateriaal van onze leerlingen. Bij de 

aanmelding van uw kind werd er naar de voorkeuren gevraagd, dit is ook wettelijk verplicht. 

Deze voorkeuren kunt u ten alle tijden inzien en (laten) wijzigen. U kunt de voorkeuren inzien 

via Parro. Bij het tabblad groepen staat onder het kopje acties de privacyvoorkeuren. Wij 

willen u vragen om uw voorkeuren te bekijken en indien nodig te wijzigen. Tot en met 4 

september heeft u zelf de mogelijkheid om dit aan te passen in Parro, daarna kunt u het laten 

wijzigen via de administratie (administratie@smdbbleskensgraaf.nl of 0184-691595). De 

voorkeuren worden per leerling vastgelegd en en niet per gezin. Op reeds gepubliceerd 

beeldmateriaal is het intrekken van de toestemming niet van toepassing. 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.keurmeesters.nl%2Fimages%2Fdiversen%2Fnieuwsflits.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.keurmeesters.nl%2Findex.php%2F265-nieuwsflits-maart-2019&docid=8OZioXsnRqSuxM&tbnid=MdWlPQoeBiiZ3M%3A&vet=10ahUKEwjS3b2E0bTkAhURzqQKHdlaDrQQMwhFKAYwBg..i&w=505&h=160&hl=nl&bih=580&biw=1067&q=nieuwsflits&ved=0ahUKEwjS3b2E0bTkAhURzqQKHdlaDrQQMwhFKAYwBg&iact=mrc&uact=8
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2. Coronamaatregelen 

Op 13 augustus hebben we van het ministerie van onderwijs een update gekregen voor wat 

betreft de maatregelen. Een paar kleine wijzigingen worden voorgesteld: kinderen mogen met 

lichte verkoudheidsklachten gewoon naar school. Mocht er besmetting plaatsvinden dan 

overleggen we met de GGD over de te nemen maatregelen, u wordt daarover uiteraard z.s.m. 

geïnformeerd, mocht het aan de orde zijn. 

Het advies blijft om voorlopig terughoudend te zijn met ouders in de school te ontvangen. 

Voor onze school betekent dat alleen de kinderen van groep 0/1 in school gebracht mogen 

worden. De kinderen van groep 2 worden bij het hek opgehaald. ’s Morgens en ’s middag zijn 

de kinderen van groep 0/1 5 minuten eerder vrij, dus om 11.55 uur en om 15.10. 

 

3. Drinkwatertap. 
Al een hele poos geleden is er een drinkwatertap gemaakt in de stille hoek. Dit was eigenlijk 

een foutje van de installateur (hij moest op een andere school zijn..). Evengoed hebben we 

gewoon de factuur betaald en mogen de kinderen hun drinkfles in de pauzes vullen. Omdat 

we na schooltijd en ’s avonds geen gedoe willen hebben op het plein, wordt de tap na 

schooltijd afgesloten.  

4. Kennismakingsavond 
We denken de kennismakingsavond van D.V. 14 september goed te kunnen organiseren met 

de 1 ½ meter maatregel in het achterhoofd. Houd bij binnenkomst voldoende afstand en in 

de klas kunt u ruim uit elkaar zitten.  Bij de ingangen staan pompjes om uw handen te 

ontsmetten.   

5.Parro  
Parro is een belangrijk communicatiemiddel geworden. De leerkrachten doen hier korte 

mededelingen en laten door middel van foto’s zien waar we mee bezig zijn. Waarschijnlijk 

heeft u in de afgelopen week meerdere uitnodigingen gekregen waarin gevraagd wordt deze 

te accepteren. Aan het begin van het jaar moeten we weer opnieuw toegang vragen. Ik 

begrijp echter dat het vervelend is als u opeens meerdere uitnodigingen krijgt. Voor volgend 

jaar zullen we kijken hoe we dat anders kunnen doen zodat u maar één keer een uitnodiging 

hoeft te accepteren. 

6. Schoolfotograaf 
In de vijfde week komt de schoolfotograaf langs. Op maandag 27 september en dinsdag 28  

september. De indeling van de dagen wordt volgende week gemaakt, u krijgt hierover 

uiteraard nader bericht. 

7. Ouderhulpformulier 
Maandag geven we het jaarlijks terugkerende ‘ouderhulpformulier’ aan de kinderen. Dit jaar 

zit daar een kleine toevoeging bij, waar u even goed op moet letten. Op verzoek willen we u 

vragen of u toestemming geeft voor het verspreiden van de klassenlijsten onder de ouders 

van de groep waarin uw kind(eren) zit(ten). We verwachten dit formulier dezelfde week nog 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.keurmeesters.nl%2Fimages%2Fdiversen%2Fnieuwsflits.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.keurmeesters.nl%2Findex.php%2F265-nieuwsflits-maart-2019&docid=8OZioXsnRqSuxM&tbnid=MdWlPQoeBiiZ3M%3A&vet=10ahUKEwjS3b2E0bTkAhURzqQKHdlaDrQQMwhFKAYwBg..i&w=505&h=160&hl=nl&bih=580&biw=1067&q=nieuwsflits&ved=0ahUKEwjS3b2E0bTkAhURzqQKHdlaDrQQMwhFKAYwBg&iact=mrc&uact=8
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terug om de lijsten te kunnen verspreiden. Als u geen toestemming geeft, staat alleen de 

voornaam en de eerste letter van de achternaam van uw kind in de lijst. Er wordt dan geen 

adres en telefoonnummer vermeld. Voor de rest is het formulier ongewijzigd. 

Tot slot 
Ik wens u allen een goed en gezegend schooljaar toe. Als er vragen zijn, opmerkingen te 

maken zijn, neem gerust contact op met de leerkracht of met mij. U kunt me altijd bellen op 

06 24 686493. 
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