Deze nieuwsbrief is bestemd voor de ouders van de leerlingen van De Strandwacht.
21 februari 2020

Nieuwsbrief nummer 13

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor de ouders van de leerlingen van De Strandwacht.
U ontvangt de nieuwsbrief elke twee weken (op papier of via e-mail) via de leerkracht
van uw kind.
Het archief van de nieuwsbrieven kunt u vinden op onze website: www.destrandwacht.nl.
In de nieuwsbrief staat algemene informatie vanuit de school voor onze leerlingen en hun
ouder(s)/verzorger(s).
Via de e-mail ontvangt u wekelijks een weekbericht vanuit de groep van uw kind.

Mijnschoolinfo.nl
Zoals u weet staan wij als school niet stil en gaan wij graag mee met de digitale ontwikkelingen.
Wij berichtten enige tijd geleden op de ouderavond en in de nieuwsbrief al dat de
nieuwsbrief, de mededelingenbriefjes, klassenlijsten, tien-minutengesprekken en onder
andere de agenda/schoolkalender gedigitaliseerd zullen gaan worden. Inmiddels is het
zover. De school heeft gekozen voor het platform ‘Mijnschoolinfo’.
(www.mijnschoolinfo.nl).
Zowel voor u als ook voor de leerkrachten is het nieuw om mee te werken. We gaan er
alles aan doen om alle informatie via Mijnschoolinfo zo snel en goed mogelijk bij u brengen. Mijnschoolinfo is een systeem dat zowel op uw PC of Mac draait als ook op uw
smartphone of iPad.
Wat kunt u verwachten als ouder/verzorger?
Bijna iedereen kent wel het fenomeen van de losse briefjes, de jaarkalender, en het informatieboekje (onderin de schooltas, aan het eind van de week…). Deze manier van
informeren kost de school elke keer veel tijd, geld en is inefficiënt. En voor u kan het
lastig zijn om alle informatie bij elkaar te houden of zelfs er kennis van te nemen.
Het wordt binnenkort mogelijk om met Mijnschoolinfo u als ouder(s)/verzorger(s) gerichter via deze applicatie te informeren. Geen losse papiertjes meer en veel mogelijkheden
voor u om direct met de school in contact te blijven.
Welke mogelijkheden zijn er voor u met Mijnschoolinfo?
•
Ontvangen van gerichte informatie van de school (mailings / schoolgids / mededelingen). Zit uw kind bijvoorbeeld in groep 1/2 of 5/6, dan ontvangt u alleen die informatie. Schoolbrede informatie ontvangt u uiteraard altijd. Deze nieuwsbrieven komen binnen in de applicatie met een e-mail kopie naar uzelf en naar iedereen die u wilt. Wilt u
bijvoorbeeld uw ouders of oppas op de hoogte houden van deze nieuwsbrieven, dan kunt
u zijn of haar email adres toevoegen bij uw profiel en zo de nieuwsbrief verspreiden.
•
Via de berichtenmodule kunt u direct met de juf of meester van uw kind communiceren. U hoeft zijn of haar email adres niet te weten. Mijnschoolinfo regelt het gewoon.
•
Indien er evenementen worden georganiseerd, kunt u via digitale antwoordstrookjes uw mening of beschikbaarheid te kennen geven via een simpele handeling.
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•
Elke groep heeft zijn eigen agenda. In deze agenda staan alle zaken die te maken
hebben met de groep(en) van uw kinderen. En om het makkelijker te maken, kunt u deze agenda koppelen aan de agenda waar u normaal gesproken in kijkt.
•
Via de groepspagina’s kunt u foto’s zien van uw kind en bepaalde bestanden zoals
huiswerk downloaden. Binnen de veilige muren van Mijnschoolinfo is de privacy van uw
kind gewaarborgd.
•
Via de oudergesprekkenmodule kunt u zelf bepalen op welk tijdstip u een oudergesprek wilt voeren. Met één klik is het tijdstip geregeld.
Mochten er later komen nog meer functies beschikbaar komen, dan brengen we u als
ouder/verzorger hiervan op de hoogte.
Aanmelden en registreren in Mijnschoolinfo door ouders/verzorgers.
Binnenkort ontvangt u een e-mail van Mijnschoolinfo met een instructie en activatielink
dan wel koppelcode om u te registeren in Mijnschoolinfo.
Privacy en verstrekking van informatie
Mijnschoolinfo gaat zeer vertrouwelijk om met de door de school verstrekte informatie.
Mijnschoolinfo staat geregistreerd bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer
14.85.150.
U bepaalt in uw profielkaart en in die van uw kind welke informatie u wilt delen met de
andere ouders uit de groep waar uw kind in zit. Alle velden (foto, adres, email, telefoon,
etc.) staat standaard op “verborgen” en zijn dus voor andere ouders niet zichtbaar. Het is
wel leuk om bepaalde informatie niet te verbergen zodat u een leuk overzicht kan krijgen
van wie er allemaal in de groep van uw kind, waar zij wonen en hoe ze te bereiken. Maar
nogmaals, u bepaalt welke informatie u met andere ouders wilt delen.
Mijnschoolinfo zal nooit aan derden gegevens ter beschikking stellen. Mijnschoolinfo zal
ook nooit persoonsinformatie verstrekken aan ouders/verzorgers maar altijd doorverwijzen naar school.
Wij wensen u heel veel plezier en gemak met het werken met Mijnschoolinfo.

Geen aanstootgevende kleding s.v.p.
Wij vinden het belangrijk dat het personeel en de leerlingen niet aanstootgevend gekleed
gaan. Ook kleding die verwijst naar extreme (politieke) opvattingen of oorlogsvoering
vinden wij, gezien onze opvoedkundige taak en het voorkomen van wanordelijkheden,
niet gewenst. We vragen u hier rekening mee te houden.
Kleding met aanstootgevende tekeningen of teksten mogen op school niet gedragen worden. Ook kleding van het populaire spel Fortnite valt hieronder (indien er wapens te zien
zijn).
Ook kleding die de communicatie kan beperken, bijvoorbeeld doordat het gezicht niet
meer goed zichtbaar is (zoals een baseballpet), is niet toegestaan. Indien uit geloofsovertuiging een hoofddoek wordt gedragen, is dit wel toegestaan, behalve tijdens de gymnastieklessen in verband met de veiligheid. Voor de gymnastieklessen is een sporthoofddoek
wel toegestaan.
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Activiteitenkalender
Maandag 24 februari tot en met
vrijdag 28 februari

Voorjaarsvakantie. De school is gesloten.

Maandag 2 maart:

Studiedag team. De school is gesloten.

Vrijdag 13 maart:

Voorstelling ‘Alle beren los’ op school voor de
groepen B, C, D, S en V.

Vanaf maandag 16 maart:

Thema ‘Natuur en milieu – duurzaamheid’.

Dinsdag 24 maart:

Voorstelling ‘De kleine vuurtorenwachter’ in theater De Naald voor groep Zeearend.

Donderdag 26 maart:

Afsluiting thema met ouders.

Maandag 6 april:

Museonles ‘Kind in oorlog’ voor de groepen Maanvis en Napoleonvis.

Donderdag 9 april:

Paasviering op de locatie Paddepad.

Vrijdag 10 april:

Goede Vrijdag. De school is gesloten.

Maandag 13 april:

Tweede Paasdag. De school is gesloten.

Dinsdag 14 april:

Studiedag team. De school is gesloten.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 6 maart.

