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Bijlagen
Bij deze nieuwsbrief versturen we:
-

Informatiebrief van de GGD
Flyer Kom in mijn Tuin

Ziekmelden
In deze periode hebben we veel te maken met verkouden of
zieke kinderen. Sommige ouders sturen hierover een bericht in
Parro. Vlak voor schooltijd leest de leerkracht dit bericht niet
altijd meer. Wilt u daarom de ziekmelding telefonisch aan
school doorgeven?

Uitwisselen gegevens met GGD
Tot nu toe is het bij ons op school nog niet aan de orde geweest
en we hopen dat dit ook niet gebeurt. Toch willen we graag
goed voorbereid zijn op de situatie dat een groep in
quarantaine moet omdat er een leerling uit de groep corona
heeft. In dat geval zal de GGD bron- en contactonderzoek
uitvoeren. Zij hebben daarvoor uw contactgegevens nodig
(naam, mailadres en telefoonnummer). Scholen mogen deze
gegevens vanwege de AVG (algemene verordening
gegevensbescherming) alleen uitwisselen met toestemming
van de ouders.

Kalender

19-03: Portfolio mee
22-03: Kinderparlement
22-03
t/m
01-04: Portfoliogesprekken

30-03: Nieuwsbrief 12
01-04: Paasviering

Mocht de situatie ontstaan dat een groep in quarantaine moet, dan is er genoeg te regelen
en communiceren. Vandaar dat we u nu vast vragen om uw toestemming om uw
contactgegevens te delen met de GGD op het moment dat er een besmetting met corona is
in de groep van uw kind. U kunt dit aangeven via Parro.
In Parro kiest u voor het vierde tabblad: Instellingen. Dan kiest u voor Privacy-voorkeuren.
Per kind geeft u aan of u toestemming geeft, via de stipjes op het potloodje achter de naam
van uw kind.
Wilt u in Parro vast aangeven of u toestemming geeft? Dit scheelt tijd op het moment dat we
het nodig hebben. Alvast bedankt.

Portfoliogesprekken
Vandaag krijgt u via Parro een uitnodiging voor de portfoliogesprekken. We vragen u zich
deze week in te schrijven voor een gesprek. Deze keer vinden de gesprekken digitaal plaats.
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U logt voor het gesprek in via Google Classroom in de Classroom van uw kind. Bovenaan
vindt u de Meet-link. Als u deze aanklikt, dan zit u nog niet meteen in het gesprek, maar u
ziet een scherm waarin u zichzelf kun zien als uw camera aan is. Daarnaast ziet u wie er in
het gesprek aanwezig is. We vragen u pas op "nu deelnemen” te klikken als u ziet dat alleen
de leerkracht in het gesprek aanwezig is. Als u ziet dat er nog andere ouders en kinderen
zijn, wacht dan alstublieft nog even.
Het is voor iedereen anders om op deze manier de gesprekken te voeren. Het is fijn dat deze
mogelijkheid er is om ook nu met elkaar de ontwikkeling van uw kind te bespreken.

Pasen
Beste ouders,
Binnenkort staat de paasviering weer voor de deur. Dit is op één april, geen grap.
Op deze dag willen we graag met de kinderen starten met een paasontbijt. In verband met
de coronamaatregelen is het dit jaar de bedoeling dat elk kind voor zichzelf een paasontbijt
maakt. Om toch feestelijk voor elkaar bezig te zijn, maken ze in de week voorafgaand een
mooi versierd tasje voor een ander kind uit de klas. Hiervoor worden op school lootjes
getrokken. De tasjes worden vanuit school meegeven en dan thuis versierd. Het tasje moet
uiterlijk vrijdag 26 maart versierd en wel weer op school zijn.
Omdat we de groepen nu apart van elkaar houden, is het niet mogelijk om een gezamenlijke
paasviering in de aula te houden, zoals we gewend zijn. Daarom vieren we Pasen in de eigen
groep. Het thema is "Dwars door de nacht, van donker naar licht.”
Alle kinderen mogen op 1 april op hun paasbest op school komen, waar we met elkaar van
een paasontbijt genieten en het paasfeest vieren.
Met vriendelijke groet,
De paascommissie

Even voorstellen
Mijn naam is Donia Ben Ayed. Ik ben 28 jaar en woon
in het heerlijke Haarlem. In mijn vrije tijd wandel ik
graag en speel ik graag muziek. Sinds 3 jaar werk ik in
het onderwijs bij stichting TWijs, als
onderwijsassistent. Daarnaast studeer ik aan de Pabo
en sta ik één dag in de week voor de klas op mijn
andere school. Ik heb het enorm naar mijn zin in het
onderwijs.
Ik vind het ontzettend leuk om nu op donderdag en
vrijdag op de Willinkschool aan de slag te zijn als
onderwijsassistent. Het begeleiden van kinderen en
het stukje extra persoonlijke aandacht wat ik ze
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daarin mee kan geven, maakt dat ik zo geniet van mijn functie. Daarmee draag ik dan ook
graag mijn steentje bij aan deze leuke school.
Activiteiten Welzijn Bloemendaal
Extra Step les @skatepark B-Pants in Bennebroek
Mits het weer het toelaat is Tim op de donderdagen al met een groep kinderen te vinden op
de skatebaan. Hij geeft dan step les aan kinderen in de leeftijd van groep 6 t/m 15 jaar.
Vanaf 24 februari geeft hij ook op woensdagen gratis step les. De les wordt gegeven van
16:30 – 17:30 uur en er kunnen maximaal 10 deelnemers in dezelfde leeftijdscategorie
meedoen. Meedoen aan de lessen is op eigen risico en kan alleen als je knie- en
elleboogbescherming en een helm draagt. Een eigen step is een must, zodat je tussen de
lessen door zelf ook kunt trainen. Opgeven vooraf is noodzakelijk en kan door te appen naar
0657 937570 of een mail te sturen naar nicole@welzijnbloemendaal.nl.
Tim doet zelf mee aan wedstrijden en heeft als droom een keer een stepwedstrijd te
organiseren in Bennebroek. Hij is één van de meedenkers die samen met het jongerenwerk
van Welzijn Bloemendaal voor de herinrichting en aanleg van de nieuwe baan heeft gezorgd.
Samen met Welzijn Bloemendaal wil hij dan ook zoveel mogelijk jongeren enthousiast
maken voor het steppen.
Skatepark B-Pants ligt aan de Bennebroekerlaan in Bennebroek, naast de Geitewei.
Als de baan nat is, wordt de les afgelast. Deelnemers krijgen hierover bericht.
Gratis jeugdactiviteiten tijdens The buiten-Spot
Ondanks de versoepelingen is de jongerenruimte van Welzijn Bloemendaal in Bennebroek
nog gesloten. In plaats van activiteiten binnen te organiseren, gaan de jongerenwerkers nu
met jeugd naar buiten. Op dinsdag- en vrijdagmiddag van 15:30 – 16:30 uur kunnen
kinderen van groep 6 t/m 8 meedoen aan allerlei spellen tijdens The buiten-Spot. Er wordt
afgesproken op wisselende locaties in Bennebroek, afhankelijk van het spel dat gespeeld
wordt. Via een whatsapp bericht krijgt iedereen privé te horen waar er wordt afgesproken
en wat er te doen is. Bij regen gaat The buiten-Spot niet door en ook dit wordt gemeld via
whatsapp. Aanmelden kan via nicole@welzijnbloemendaal.nl of bel 0657 937570.

