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Agenda komende periode 
• Startgesprekken week van 24 t/m 28 september 

• Ma 1 oktober koffie inloop met directie 

• Kinderboekenweek 3 t/m 14 oktober 

• Wo 17 oktober afsluiting Energieproject Slim Opgewekt 

• Herfstvakantie 22 t/m 26 oktober 

 

Social schools nieuw dit schooljaar  
Op twee gezinnen na hebben alle ouders Social schools in gebruik genomen. We merken bij 

de start dat een aantal onderdelen nog niet goed werken via de app maar wel via de PC. 

(Onder andere het intekenen voor de gesprekken van volgende week.) Op de site 

www.socialschools.nl kunt u bij support diverse hulponderwerpen vinden die u mogelijk verder 

op weg helpen. 

 

Nieuwsbrief versus Social Schools 
Naar aanleiding van de vraag hoe u het liefst op de hoogte blijft van wat er op school speelt, 

via nieuwsbrieven of met informatie via Social Schools, zijn een aantal zeer diverse reacties 

gekomen waarvoor mijn dank. Wilt u ook nog reageren dan kunt u dat doen door terug te 

gaan naar het bericht ‘nieuwsbrief week 2’. U kunt daar reacties zien en reacties achterlaten. 

Tijdens de koffie inloop op 1 oktober gaan we hierover graag met u het gesprek aan. 

 

Een van de terugkerende opmerkingen is dat de verzameling van algemene agendapunten 

die u bovenaan de nieuwsbrief ziet staan gemist wordt. Wij hopen dat de agenda van de 

school in Social Schools dit overzicht kan gaan vervangen. De schoolagenda ziet u in blauw. 

Algemeen van aard, de eventuele specifieke agenda van de klassen van uw kind(eren) ziet u 

terug in de kleur die bij de klas past.  

 

Energieproject afsluiting Slim 

opgewekt.  
In het kader van bewustwording, 

hiernaast de aankondiging van de finale 

van het energieproject. Leuk als u hierbij 

aanwezig kunt zijn. 

 
 

 

 

 

 

 

 

De Vreedzame School (DVS) 
Tijdens de studiedag van 20 september is er inhoudelijk verder gesproken over 

de introductie van DVS in de klassen. We zijn zeer enthousiast over de start en 

starten volgende week met blok 2. Naar aanleiding van de regels heeft het team 

ook de regels met betrekking tot het vragen van aandacht in de klas en de rust 

in de school op de gangen met elkaar besproken. Met betrekking tot dit laatste 

onderwerp hebben we de regels opgesteld dat buiten schooltijd (aanvang, en 

http://www.socialschools.nl/
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einde van de lesdag) kinderen fluisterend over de gang kunnen lopen. Onder schooltijd willen 

we dat dit in stilte gebeurt. Hierdoor is de storing op de gangen tijdens de vele wisselende 

pauzetijden minimaal. We zullen hier zeker bij de introductie behoorlijk op toezien. 

 

Hygiëne  
Tijdens de studiedag zijn alle toiletten voorzien van nieuwe toiletrolhouders, zeepdispensers en 

papieren handdoek automaten. De zeepdispensers zijn ook in alle groepen geplaatst. Daar 

blijven we gebruik maken van handdoeken die dagelijks gewassen worden door Annet. 

 

Gebruik Chromebooks 
In de klassen is het onderstaand gebruik van de Chromebooks met kinderen besproken. Graag 

uw aandacht voor het omgaan met de koptelefoons.  

 
Gebruiksregels Chromebook 

• Je werkt altijd op je eigen Chromebook. 

• Je loopt nóóit met een open Chromebook! 

• Je houdt de Chromebook met twee handen vast.  

• Je eet en drinkt niet bij het gebruik van je Chromebook. 

Gebruiksregels Koptelefoon: 

• Je krijgt één koptelefoon van school.  

• Als deze koptelefoon stuk gaat, neem je er eentje van thuis mee.  

• Heb je voorkeur om er eentje van thuis mee te nemen dan mag dit. Hij moet wel in je laatje passen. Gaat 

deze stuk? Dan is het jouw eigen verantwoordelijkheid.  

• Heb je geen koptelefoon, kan je geen gebruik maken van de Chromebook. 

• Je leent je koptelefoon niet uit aan anderen.  

 

 

Omgaan met internet 

• We gebruiken Google als zoekmachine.  

• Je bezoekt sites waarvan je weet dat dat dit oké is. 

• Vertel het je groepsleerkracht meteen als je informatie tegenkomt waardoor je je niet prettig voelt of 

waarvan je weet dat dat niet hoort.  

• Als je anderen op bepaalde pagina’s ziet (waarvan je weet dat dat niet hoort), dan meld je dat. Wij vinden 

dat géén klikken. 

• Spreek van tevoren met je groepsleerkracht af wat je op internet wilt gaan doen. 

• Geef nooit persoonlijke informatie door op internet, zoals namen, adressen en telefoonnummers, 

wachtwoorden. 

Bij onjuist gebruik van de Chromebooks en internet heeft dit gevolgen.  

 

Gift Educatief Centrum ‘De 

Vijzel’ 
Educatief centrum ‘De Vijzel’ bij de 

Twuyvermolen is officieel geopend. In 

plaats van cadeaus en bloemen 

hebben de gasten een donatie 

gedaan voor de scholen in Sint 

Pancras. Wij ontvingen als school maar 

liefst 325 euro ter vrije besteding aan 

educatief materiaal. Wij zijn hier 

uiteraard waanzinnig blij mee. 

Samen met de leerlingenraad zullen we 

een goede besteding bedenken.  

 

 


