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AANVULLING PRIVACY-VOORKEUREN 

Onze nieuwe leerkrachten doen een opleiding doen, zodat zij zelfstandig gymles 
kunnen geven. Voor deze opleiding zullen zij voor evaluatie van de lessen enkele 
lessen moeten filmen.  

Zoals al via Parro gevraagd is, is om deze reden een onderdeel toegevoegd aan 
de privacy-voorkeuren van Parnassys/Parro.  

Zou u dit onderdeel kunnen invullen?  
Zodat wij weten welke leerlingen er wel en wie er niet op de film (die alleen 
gebruikt wordt voor scholing) mogen.  

De toestemming staat op “ja”, Als u dit wil veranderen in “nee”, heeft u tot 
volgende week maandag de mogelijkheid om dit aan te passen.  

U kunt deze extra optie aanpassen via de volgende stappen: 
• Ga naar het vierde tabblad 'Instellingen';  
• Tik op ‘Privacy-voorkeuren’;  

• Geef per kind aan of u toestemming geeft voor het filmen t.b.v scholing (nr. 
18); 

 
 

NOODSCENARIO AFWEZIGHEID LEERKRACHTEN + CONTROLEREN 
NOODNUMMERS 
Samen met basisschool de Disselboom zijn wij in de gelukkige positie, dat we 2 

vaste invalleerkrachten hebben, die alleen op onze scholen invallen bij 
afwezigheid van de vaste leerkrachten van de groep. Daarnaast zijn enkele 

leerkrachten (beperkt) bereid om bij ziekte een keer extra te komen werken. 
Maar toch zou het voor kunnen komen, dat er in de komende periode meerdere 
leerkrachten afwezig zullen zijn als gevolg van een griepgolf of Corona 

gerelateerde klachten. 
 

In eerste instantie proberen we altijd inval te regelen. Wanneer inval niet 
mogelijk is, zullen de leerlingen opgedeeld worden over de andere groepen. Maar 
wanneer dat ook geen mogelijkheid is, is er de kans dat we leerlingen naar huis 

zullen moeten sturen. Deze laatste optie is echt een noodscenario. Maar wij 
willen u daar toch op voorbereiden. 

 
Wanneer we besluiten tot het naar huis sturen van leerlingen, zullen we de 
ouders van de betreffende groep(en) zo vroeg mogelijk ’s ochtends informeren 

via Parro, omdat dat de meest directe manier van communiceren is.  
Verder zal bij aanvang van de school een leerkracht (indien mogelijk uit 

hetzelfde cluster) op het schoolplein staan om de ouders te spreken, die het 



bericht nog niet ontvangen hebben en om hen te vragen of dat ze hun 

kind/kinderen weer mee naar huis kunnen nemen. 
Als laatste optie zullen we de noodnummers bellen, die in Parnassys genoteerd 

staan, zodat de kinderen alsnog op school opgehaald worden.  
Waarbij gelijk de vraag is of u allemaal de noodnummers in Parnassys zou willen 
controleren via het Ouderportaal? 
 

 
ROOSTER BRIGADIEREN ONVOLLEDIG 

Sinds de start van het nieuwe schooljaar staan er weer brigadiers bij de 
oversteekplaats van de Jans Smuldersstraat. De brigadiers staan er alleen maar 
bij aanvang van de school vanaf 8.15u en aan het einde van de schooldag vanaf 

15.30u (ma-di-do)/12.15u (wo-vr).  
Omdat er helaas te weinig aanmeldingen waren is het niet gelukt om het schema 

voor “tussen de middag” te vullen.  
Op maandag, dinsdag en donderdag zijn er dus geen brigadiers om 12.15u en 
13.15u om de kinderen te helpen bij het oversteken op de Jan Smuldersstraat. 

Als er geen aanmeldingen zijn van vrijwilligers is dit helaas het gevolg. 
  

 
NATIONALE SPORTWEEK  
Van 18 tot 27 september vindt de Nationale Sportweek plaats.  

Helaas is het door het Corona virus niet mogelijk om in deze speciale sportweek 
een directe link te leggen met verenigingen/ sportaanbieders middels clinics op 

locatie. 
Omdat wij als Beweegteam het toch heel belangrijk vinden om deze week niet 
zomaar te laten passeren hebben we een ludiek digitaal idee bedacht. 

  
Iedere dag van de Nationale Sportweek zal er op ons YouTube kanaal een nieuwe 

video online komen met interviews tussen kinderen en gymmeesters/ gymjuffen. 
Kinderen stellen leuke vragen die te maken hebben met sport en “wat doet sport 
met je”, dit is dan ook het thema van de Nationale Sportweek. 

Hopelijk kennen jullie “praatjesmakers” van Jochem van Gelder nog, daar is het 
ongeveer mee te vergelijken. 

De filmpjes duren tussen de 3 & 5 min. De link naar ons YouTube kanaal is: 
https://www.youtube.com/channel/UCAao-P2i1KqdqnaruTs2C7Q 

 
In ieder filmpje kunnen kinderen bij de laatste vraag mee doen met de 
prijsvraag/ het raadsel, wat dit verder inhoudt zal voor zich spreken wanneer de 

filmpjes bekeken worden. 
Misschien handig om te weten is dat kinderen hun antwoord mogen versturenà 

aan het eind van de Nationale Sportweek (na het zien van alle filmpjes) naar 
info@clicksport.nl 
 

 
JONG NEDERLAND MINIOREN 

Zaterdag 26 september is er weer een minioren middag. Deze is van 10:00 uur 
tot 12:00 uur. De kosten zijn 1,50 per keer. 
Het programma bestaat uit sport, spel en creativiteit. We zien je graag bij het 

jeugdhuis de Spil, Kerkberg 3. 
Tot dan, 

Groetjes van de leiding Anita, Rob, Regi en Safira. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCAao-P2i1KqdqnaruTs2C7Q&data=02%7C01%7C%7C4eac3722e4f34965b2a808d85b99bb36%7C7d22c0ef3bc44f548ab20eab5c4f89d7%7C0%7C0%7C637360063112567067&sdata=7VOi4nRXnLNs0oQwhWIdINkHWPm7Zr0CgitF22Ft4Sg%3D&reserved=0
mailto:info@clicksport.nl


 

 
HET EXPRESSIEHUIS 

De weerbaarheidstraining Rots&Water in Vessem (of in de regio) start 
binnenkort. 
Het is nog mogelijk om uw kind (7-12jr) voor 6 lessen aan te melden. 

 
Leuke teken/schilderlessen voor kinderen, tieners, volwassenen 

Er zijn nog een paar plekken in de groepen die in de 1e week van oktober 
starten.  
Dinsdagavond 18.45-19.45 is er nog een plek voor 10 t/m 14 jr. 

Dinsdagochtend (kan nog een andere ochtend worden) start er een groepje 55+ 
Verder kan je je aanmelden voor lessen van 6 t/m 8 jr, 9 t/m 12 jr, Kunstklas 

voor tieners, familie of ouder-kind workshops enz.  
 
Bewegen/dansen op muziek Peuter met (groot-)ouder 

Een serie van 5 of 6 lessen in de ochtend samen met je peuter. 
Meer info: www.hetexpressiehuis.nl  

aanmelden: Willemien 06-24827086 we.kleinbrink@me.com 
 

 

http://www.hetexpressiehuis.nl/
mailto:we.kleinbrink@me.com

