Nieuwsbrief voorjaar 2020-2021
Terugblik ‘digi-avond’

Open schooldag

Donderdagavond 11 maart waren er drie workshops waaraan u kon deelnemen
via Teams. Wellicht heeft u niet kunnen deelnemen, maar bent u toch
geïnteresseerd. Daarom delen we hier nog enkele zaken met betrekking tot de
workshops.

Vorig schooljaar hadden we het idee om de
traditionele open dag op zondag te vervangen
door een ‘open schooldag’ tijdens schooltijd.
Helaas hebben we nog niet de mogelijkheid
gehad deze nieuwe vorm (die twee keer per jaar
zal plaatsvinden) uit te voeren vanwege Corona.
Ook dit schooljaar zal dit niet mogelijk zijn.

Mijn Rapportfolio (door juf Benice)
De PowerPointpresentatie kunt u bekijken via:

We zijn wel aan het nadenken over een
(digitaal) alternatief. Heeft u een idee, dan horen
we dat graag!

https://driepas.isy-school.nl/boekenplank/download/8824/Mijnrapportfolio%20bijeenkomst.pdf

Gynzy/iPad (door meester Bart)
De presentatie kunt u terugkijken via de volgende link:
https://www.youtube.com/watch?v=MpjeAWnHOl8.

Sociale media (door Lei Seuren, https://leiseuren.nl/index.php/wie-zijn-wij)
Met de bekende bevlogenheid van hem heeft Lei ons meegenomen in de wereld
van internet, sociale media, telefoongebruik en online veiligheid, als vervolg op de
workshops die hij in groep 6, 7 en 8 heeft gegeven.
Hij heeft ons verteld over het gebruik van de verschillende apps, zoals Snapchat,
WhatsApp, TikTok. Van de laatste heeft hij o.a. de tips gegeven: Zorg voor een
neutrale achtergrond en zorg voor neutrale kleding tijdens het filmen. Naast tips
over de verschillende apps, heeft Lei ook verteld over het telefoongebruik van
onze kinderen. Belangrijk is dat zo'n telefoon heel veel voordelen heeft. Nadeel is
dat veel kinderen de telefoon tijdens het huiswerk maken bij zich hebben. Ze
worden dan ontzettend vaak gestoord door meldingen van apps (o.a. WhatsApp).
Uit onderzoek is gebleken dat dit een negatief effect heeft op de resultaten. Ook
gaf Lei aan, dat het voor de nachtrust beter is om de telefoons niet mee te nemen
naar de slaapkamer.
Al met al weer een inspirerende avond, waarbij Lei ons als leerkrachten en jullie
als ouders bewust wil laten worden dat wij samen onze kinderen moeten helpen,
sturen en begeleiden bij het gebruik van sociale media en internet.

Aanmelden nieuwe leerlingen
Inmiddels denken we alweer na over volgend
schooljaar. Zoals altijd is het voor ons
belangrijk voldoende zicht te hebben op
kinderen die gedurende het nieuwe schooljaar
zullen instromen.
Is uw zoon/dochter nog niet aangemeld en
wordt hij/zij gedurende het schooljaar 20212022 vier jaar, dan verzoeken we u vriendelijk
contact met ons te zoeken. Wijs ook ouders in
uw omgeving, die wellicht nog op zoek zijn naar
een basisschool voor hun kind op dit verzoek.
Met ouders die zich momenteel oriënteren op
een basisschool zoeken we naar een passende
oplossing om een kennismaking met onze
school te organiseren.

Ouderpanel

Maatregelen protocol

Een aantal keer per jaar vindt er een overleg plaats tussen
het Ouderpanel en de directie. Tijdens deze momenten
worden actuele Driepas-onderwerpen besproken waarbij
het Ouderpanel als klankbord fungeert. Iedere ouder kan
aan het Ouderpanel deelnemen.
Interesse of meer informatie? Laat het weten via
ouderpanel.driepas@kindante.nl.

We merken, dat er over het algemeen goed gehandeld wordt, door
kinderen thuis te houden of naar huis te laten gaan bij corona-gerelateerde
klachten.
Wel is er soms nog onduidelijkheid over wanneer kinderen die niet worden
getest weer naar school mogen komen. Kinderen dienen in dat geval 24
uur volledig klachtenvrij te zijn, voordat ze weer naar school kunnen.
Uiteraard is dit anders in geval van quarantaine.

Toekomstig gebouw Driepas-Buurthuis
Inmiddels hebben we samen met het Buurthuis en onze
kindpartners (SKEM en PSW) al diverse sessies met de
architecten achter de rug om na te denken over hoe het
gebouw voor de toekomst er uit zou moeten gaan zien.
Deze week zullen ook de kinderen uit de leerlingenraad
hierover meedenken.
Met ouders (school) en wijkbewoners (Buurthuis) zouden
we ook nog graag nadenken over ons toekomstige
gebouw. Een dergelijke sessie lijkt digitaal echter vrij
moeilijk vorm te geven. We zoeken daarom naar een
manier waarop we u kunnen bevragen/meenemen in dit
proces.
Hoofdlocatie:

Mispelstraat 1

-

6101 MJ Echt -



We proberen zoveel mogelijk te voorkomen, dat kinderen te maken krijgen
met lesuitval. Zo proberen we collega’s met klachten zo snel mogelijk te
laten testen (ook door sneltesten via een betrouwbare organisatie), het
afstandsonderwijs snel op te starten wanneer een groep thuis is,
verantwoorde constructies op school te bedenken waarbij de leerkracht
online lesgeeft etc. Iedere situatie is anders en telkens zullen we moeten
bekijken wat de meest passende oplossing is.
Ook zult u erop voorbereid moeten blijven, dat u uw kind in sommige
situaties zelf moet opvangen. Wanneer een groep thuis moet blijven
(anders dan quarantaine) is er alleen noodopvang. Wanneer de groep in
quarantaine moet, is er echter geen noodopvang.
Stagiaires zijn de afgelopen weken weer op school gestart. Externen
blijven nog zoveel mogelijk buiten school.
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