Nieuwsbrief
9 oktober 2020
Voor in de agenda
12 t/m 16
oktober
Donderdag
22 oktober
Vrijdag
23 oktober
26 t/m 30
oktober
Maandag
9 november

Herfstvakantie: alle
leerlingen vrij
Luizenpluizen
Studiemiddag: alle
leerlingen vrij vanaf
12.00 uur
Voortgangsgesprekken
week
Studiedag: alle
leerlingen vrij

Corona
Zoals u tijdens de persconferentie door
premier Rutten op 28 september
jongsleden heeft kunnen horen, is het
aantal coronabesmettingen toch weer
toegenomen. Een aantal regels is daarom
aangescherpt. Dat geldt ook voor ons op
school. Met name het afstand houden
tussen collega’s en ouders, maar ook
tussen collega’s onderling zal weer strikter
worden nageleefd. Dit betekent dat
niemand, buiten het personeel, zonder
afspraak de school binnen mag lopen. De
beslisboom voor verkouden kinderen is
wederom aangepast. In bijlage 4 vindt u
de laatste versie. U kunt hiermee bepalen
of u uw kind wel/niet naar school kunt
sturen.

•
•

•

Ten aanzien van de ventilatie is ook op
onze school onderzoek gedaan. Hieruit is
voortgekomen dat we nog steeds
regelmatig (tijdens elke pauze) flink
moeten ventileren. De ramen worden
daarbij tegen elkaar opengezet. Dat
maakt dat het na de pauzes koud kan zijn
in de lokalen. Het is daarom handig om uw
kind hierop te kleden (dik vest of dikke trui
aandoen, die ze ook weer uit kunnen
trekken als het lokaal weer op temperatuur
is).

MR-vergadering
Voor onze medezeggenschapsraad (MR)
zijn wij met spoed op zoek naar een
tweede ouder die zich zou willen
aanmelden als MR-lid.
•

•

Een kind moet thuisblijven
•

als een huisgenoot besmet is met
Covid-19 (corona);

als een huisgenoot koorts heeft
hoger dan 38 graden en/of
benauwdheidsklachten;
als de klachten van het kind zelf
niet 'mild' zijn (dus bijvoorbeeld,
koorts, benauwdheid, veel
hoesten);
als een contact van het kind
besmet is met Covid-19 (corona)
en het kind zelf milde klachten
heeft (licht verkouden etc.).

•

Vindt u het interessant om mee te
denken over zaken als
schoolbeleid, begroting, enz.?
Denkt u dat u de ouders van
school zou kunnen
vertegenwoordigen?
Bent u in staat om zo’n 6x per jaar
op school te vergaderen?

Stel uzelf dan kandidaat als MR-lid door
een mailtje te sturen naar
dir.delta@skofv.nl. In de mail graag uw
naam, de naam van uw kind(eren) op
onze school + groep(en) en uw motivatie
(waarom wilt u graag MR-lid worden)
schrijven. Wij nemen dan z.s.m. contact
met u op.
De notulen van de eerste MR-vergadering
van dit schooljaar vindt u in de bijlagen bij
deze nieuwsbrief.

Veiligheidsplan
Ons veiligheidsplan heeft zijn jaarlijkse
update gehad. In dit plan staat het beleid
op het gebied van sociale en fysieke
veiligheid beschreven. Goede sociale en
fysieke veiligheid is een voorwaarde voor
het welbevinden van leerlingen en
teamleden, zodat kinderen met plezier
naar school gaan en teamleden met
plezier kunnen werken op De Delta. De
nieuwste update van dit document is te
downloaden vanaf onze website
(www.ikcdedelta.nl) via het tabje
‘Downloads’.
Vanwege een incident begin dit jaar met
ongewenst gedrag door een ouder, willen
we graag de aandacht vestigen op het
hoofdstuk ‘(On)gewenst gedrag door
ouders’.

Te laat komen
We hebben de afgelopen periode helaas
moeten constateren dat veel kinderen te
laat op school komen. Natuurlijk kan dat
iedereen een keer gebeuren, maar
sommige kinderen komen regelmatig te
laat. Dat is vervelend, voor de leerkracht
en de groep, omdat de les wordt
verstoord, maar vooral ook voor het kind
dat te laat komt zelf.
Te laat komen wordt door leerplicht gezien
als een vorm van ongeoorloofde absentie.
In onze schoolgids (te lezen via onze
website) staat beschreven hoe wij daarom
omgaan met te laat komen.
Als een kind drie keer te laat is gekomen,
verstuurt de leerkracht namens de school

een eerste waarschuwingsbrief naar de
ouders en meldt de leerkracht dit aan de
directeur. Komt een kind daarna
nogmaals drie keer te laat, dan verstuurt
de leerkracht namens de school een
tweede waarschuwingsbrief en meldt de
leerkracht dit wederom aan de directeur.
Tevens worden ouders door de leerkracht
uitgenodigd voor een gesprek over de
oorzaak van het te laat komen. Wellicht is
er sprake van een onderliggend
probleem, waarin school kan
ondersteunen. Komt een kind daarna
nogmaals drie keer te laat, dan maakt de
directeur een melding bij de
leerplichtambtenaar van vermoedelijk
ongeoorloofd verzuim. Ouders worden
hierover per brief geïnformeerd.

Nieuws van groep 1/2
Op vrijdag 18 september is groep 1/2 naar
het kattencafé geweest. Dit was de
slotactiviteit van ons thema 'het
restaurant'.
Wat werden we daar vriendelijk
ontvangen door de eigenaresse en haar
twintig katten.
We hebben daar veel in de praktijk gezien,
wat we in drie weken daarvoor op school
hebben geleerd. Ook kregen we een glas
limonade met iets lekkers erbij. De katten
zijn geknuffeld en de kinderen die het bij
binnenkomst nog een beetje spannend
vonden, zijn nu de grootste kattenvrienden
geworden.

Overblijf kosten
Zoals u weet is De Delta een IKC, integraal
kindcentrum, waarbij wordt samengewerkt
met onze partner Kinderworld. Kinderworld
verzorgt het aanbod in de peuterspeelzaal
en biedt tussenschoolse opvang (overblijf)
en naschoolse opvang aan voor onze
leerlingen. Vooral van de overblijf wordt
veel gebruikgemaakt.
Voor alle ouders die gebruikmaken van de
overblijf is het belangrijk om te weten dat
Kinderworld met ingang van 1 januari
voornemens is om de manier van betalen

te veranderen. De prijs van de overblijf
blijft hetzelfde (€2,00 per keer), maar het
contant betalen levert te veel
administratieve rompslomp op. Dit wordt
daarom voortaan via automatische
incasso gedaan. Voor zowel ouders als
voor Kinderworld veel minder gedoe.
Als u gebruik wilt blijven maken van de
overblijf vult u eenmalig een formulier in
(zie bijlage 3 bij deze nieuwsbrief) waarin u
kunt aangeven of u op vaste dagen of
incidenteel gebruik wilt maken van de
overblijf en op welke dagen. U kunt dit
formulier ook ophalen bij onze
administratie (Kitty).
Meer informatie over deze manier van
werken vindt u in bijlage 2 bij deze
nieuwsbrief.

Mobieltje of
smartwatch op school
We merken op school dat steeds meer
kinderen een mobiele telefoon/
smartphone hebben. Ook het aantal
smartwatches (horloges waarmee je ook
kunt bellen/appen) neemt toe. Daarom
via deze weg nog even de schoolregels
ten aanzien van deze apparaten.
Zodra uw kind op school is, moet het
zijn/haar telefoon/smartwatch uitzetten.
Dit blijft zo totdat uw kind weer naar huis
gaat. Ook tijdens de overblijf blijven de
apparaten uit. De kinderen zijn dan immers
nog gewoon op school.
Kinderen mogen hun apparaat alleen
gebruiken met uitdrukkelijke toestemming
van de leerkracht. Als blijkt dat kinderen
onder schooltijd zonder toestemming
bellen/appen/foto’s maken/enz. dan
wordt het apparaat door de leerkracht
ingenomen. Het kan dan na schooltijd
weer worden opgehaald door de leerling.
Verder willen we u nog wijzen op het feit
dat school niet aansprakelijk is als er iets
met deze spullen gebeurd. Meenemen
van kostbare zaken is altijd op eigen risico.

Ouderbijdrage
Begin deze week hebben alle leerlingen
een brief meegekregen met daarin aan u
het verzoek om de ouderbijdrage te
betalen. Hoewel het hier gaat om een
vrijwillige bijdrage, hopen we toch dat
iedereen dit wil betalen. Zonder
ouderbijdrage kunnen we namelijk geen
feesten zoals Sinterklaas, Kerst, sportdag,
enz. organiseren, want als school krijgen
we daar geen geld voor van het
ministerie. Het bedrag wordt elk jaar zo
laag mogelijk gehouden en blijft ook dit
jaar €15,00 euro per kind.
We hopen uw bijdrage zo snel mogelijk te
mogen ontvangen, want de aankopen
die voor het Sinterklaasfeest gedaan
moeten worden (onder andere een
cadeautje voor elk kind) staan voor de
deur. Alvast onze dank.
Mocht het ondanks het lage bedrag voor
u toch lastig zijn om in één keer te betalen,
dan kunt u dit ook in termijnen doen.

Parkeren rondom
school
In deze tijd van het jaar, als het weer
slechter wordt en het veel regent, zien we
dat meer kinderen met de auto naar
school worden gebracht. Dit kan drukte op
de weg tot gevolg hebben, waarbij het
gevaarlijk kan worden voor overstekende
kinderen. We willen alle ouders daarom
met klem verzoeken om hier goed op te
letten en zeker geen auto’s te parkeren op
de stoep of op stukken waar dit helemaal
niet mag (gele streep). Als er op de
parkeerplaatsen rondom de school geen
plek meer is, zult u toch iets verder weg
moeten gaan staan.

Fijne vakantie!
Langs deze weg willen we alle
ouders/verzorgers en kinderen een hele
fijne herfstvakantie toewensen!

