OBS De Keerkring Meteorenstraat 102-104 8303 BB Emmeloord
Telefoon: 0527 - 698880 Email: obsdekeerkring@aves.nl Website: www.obsdekeerkring.nl
Beste ouder(s), verzorgers,
Na een heerlijk herfstachtige herfstvakantie zijn wij allemaal weer heerlijk uitgerust
gestart.
We werken voorlopig nog met een continurooster en ik merk dat ons dat allemaal
wel bevalt. Binnenkort zullen wij u daarom vragen wat u vindt van de “andere”
schooltijden en of we ook na “corona tijden” een schooldag zonder middagpauze
thuis willen. Mocht u ideeën hierover hebben of alvast iets kwijt willen over andere
schooltijden dan kunt u mailen naar mr.obsdekeerkring@aves.nl
Hartelijke groet,
Esther Smit (directie)
AVG- Privacy wet
Coronamaatregelen
In het begin van het schooljaar heeft u een
Er is een nieuw protocol dat maandag in zal
pakketje met formulieren ontvangen waarin u
gaan. Ouders mogen nu niet naar binnen. De
toestemming geeft voor gebruik vaan
maatregelen op het plein worden weer
beeldmateriaal. Nog niet iedereen heeft dit
strengeer,1,5 meter afstand van elkaar en van
formulier ingevuld en ingeleverd. Kun u dit
het team is een vereiste. De leerkrachten
alsnog doen. Vanaf 1 november gaan wij er
moeten na de lestijd direct naar huis.
zonder tegenbericht vanuit dat niet instemmen
Ziek? Heel belangrijk: zie de beslisbomen die
gelijk is aan toestemming.
naar u toegestuurd zijn.
Heeft uw kind koorts of iemand uit het gezin :
GEEN SCHOOL en blijf binnen.
Onze
Leerlingmediatoren
mediatoren
Onze school is net als u altijd bezig met opvoeden. Wij doen dat vanuit de uitgangspunten
van De Vreedzame School. Een belangrijk onderdeel van De Vreedzame School is mediatie.
Mediatie is bemiddeling bij conflicten. Alle leerlingen leren wat mediatie is, maar daarnaast
zijn nu ook de leerlingen van groep 8 opgeleid om de rol van leerlingmediator te vervullen. Dit
houdt in dat er elke pauze twee leerlingen van groep 8 op het plein rondlopen (te herkennen
aan hun mediatorenhesjes) die medeleerlingen op een gestructureerde manier kunnen
helpen bij het oplossen van een conflict. De leerlingmediatoren doen dit door het volgen van
een vast stappenplan. Zo lossen de leerlingen, samen met de mediatoren, conflicten zelf op.
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Wij zijn erg trots op de leerlingen die zó willen helpen om onze school een vreedzame school
te maken!

Van de jeugdverpleegkundige
Een gezonde jeugd, een gezonde toekomst!
De gemeente Noordoostpolder is sinds vorig jaar een JOGG gemeente. JOGG staat voor Jongeren Op Gezond
Gewicht. De aanpak focust zich op het gezonder maken van de omgeving van het kind. Op wat thuis de norm is als
het gaat om eten, drinken en gezonde leefstijl; of ze genoeg bewegen; wat ze meekrijgen naar school en of de
buurt- en sportomgeving een gezonde leefstijl stimuleert.
Deze aanpak is van en voor iedereen: de buurt, scholen, verenigingen, bedrijven, kinderen én hun ouders kunnen
bijdragen aan een gezonde jeugd en een gezonde toekomst.
Doordat we een JOGG-gemeente zijn geworden, is hierin meer mogelijk dan anders. Dus wil je hiermee aan de slag,
dan kijken we graag samen naar de mogelijkheden!
Heb je vragen of zorgen over je kind en wil je deze bespreken, dan kun je contact opnemen met de
jeugdverpleegkundige van de school: Naam, e-mail, tel.
Heb je leuke ideeën voor een initiatief of wil je zelf aan de slag? Dan kun je contact opnemen met Jos van Putten,
JOGG regisseur Noordoostpolder via jos.van.putten@carrefour.nu of 06 83 52 44 45.
Met vriendelijke groet,
Vera van den Berg, Sociaal jeugdverpleegkundige Jeugdgezondheidszorg

Belangrijke data:
•
•
•

Zondag 25 oktober gaat de klok een uur terug
het is dan Wintertijd.
Maandag
Woensdag 28 oktober hebben wij even geen
internet i.v.m. omzetten naar een nieuw
systeem
LET OP; WE WERKEN TOT DE KERST MET ANDERE SCHOOLTIJDEN 8.30 TOT 14.00 UUR

