Extra nieuwsbrief oktober 2020

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Volgende week start de school weer. We hopen dat u met de kinderen heeft kunnen genieten van een fijne
vakantie. We willen graag een aantal punten onder uw aandacht brengen. Op donderdag 29 oktober verschijnt
er weer een reguliere nieuwsbrief.

Welkom:
Helaas is het niet verstandig om de Open morgen die gepland stond op woensdag 28 oktober door te laten
gaan. Dit geldt voor alle scholen van Onderwijsgroep Gave. Nieuwe ouders mogen altijd contact opnemen.
Parro:
De leerkracht stuurt regelmatig een bericht via Parro. Wilt u uw telefoon zo instellen dat u een melding
krijgt? U kunt ook bij ziekte of afwezigheid een bericht naar de leerkracht sturen. Graag voor 8.30 uur een
berichtje naar de eigen leerkracht.

Afspraken gedrag:
Wij zijn een Vreedzame school. Dit betekent dat we de sociale veiligheid binnen de school erg belangrijk
vinden. Op onze school hebben we regels. Deze regels geven aan welk gedrag gewenst is. We benoemen en
belonen positief gedrag. U heeft vast gehoord van de opstekers die we elkaar geven.
Als leerlingen zich niet aan de regels en afspraken houden, heeft dit gevolgen.
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1.

Afspraken bij negatief gedrag in de groep

Stap 1: Waarschuwen
Stap 2: Time out
Stap 3: Herkansing
Stap 4: Uit de groep. Na schooltijd wordt contact opgenomen met ouders. Ouders worden gebeld. (Indien
mogelijk komen zij naar school. De leerkracht kan mondeling toelichting geven.)
Volgende dag:
Stap 1: Waarschuwen
Stap 2: Klas uit. Leerling werkt in een andere groep, op de gang of bij directie. Er volgt een gesprek met
ouders en directie over vervolgstappen.
2.

Afspraken op het plein bij slaan, schelden, schoppen, stoeien, brutaal of respectloos gedrag.

Gele en rode kaarten:
Groep
Afspraken

Maatregel

Groep 1 en
2:

Time-out beleid.

Duidelijk zijn over wat wel
en niet mag

Groep 3 en
4:

Bij de tweede rode kaart een
gesprek met ouders.

Groep 5
t/m 8:

Bij de tweede rode kaart een
gesprek met ouders.

Gele kaart: 1 x binnen
Twee gele kaarten is één
rode kaart
Rode kaart: week binnen
Gele kaart: 1 x binnen
Twee gele kaarten is één
rode kaart
Rode kaart: week binnen

Communicatie richting
ouders
Gesprekje als het niet goed
is gegaan.
Ouders worden
geïnformeerd.

Ouders worden
geïnformeerd.

Als een leerling een rode of gele kaart krijgt, dan is er daarna altijd een gesprek in de groep. We voeren een
gesprek over hoe wij op school willen dat we met elkaar omgaan. We willen graag dat onze leerlingen het
gevoel krijgen dat ze verantwoordelijk zijn en dat ze nodig zijn voor een fijne sfeer op school. Dit gebeurt
niet in één keer. Dat heeft tijd nodig, we zijn allemaal aan het leren.
We hebben u ook nodig! Laten we positief over elkaar praten waar we ook zijn. Bij het hek, in de school en
buiten de school. Helpt u mee?
Corona maatregelen:
We wijzen u er graag op dat de maatregelen rond corona nog gehandhaafd blijven. In de link vindt u de
poster waarop alles te lezen is. Hierbij ook de link naar de beslisboom. Als u thuis twijfelt, is het ook altijd
mogelijk om even te overleggen. We merken dat u heel serieus met de coronaregels omgaat. Dit wordt
gewaardeerd. Het kan soms nodig zijn om iets te bespreken met de leerkracht. We willen dit wel veilig
houden. We vragen u om afstand te houden en uw handen te wassen of desinfecteren. Bij de ingang staat
een tafel met handgel. Indien gewenst kunt u een mondkapje dragen.

Met vriendelijke groet,
namens het team van “De Prinses Beatrixschool”
Janita Goedhart-Theunisse
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